
 
 

 

Opłatajpocztowefulszczona ryczeliem

СЕМ
Rok XVI,

PRENUMERATA
Wilno, Sroda 28 grudnia 1932 r.

 
 

"REDAKCJA i ADMINISTRACJA:
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

  

Wilno, Mostowa 1.

W trzecią bolesną rocznicę śmierci Rodziców naszych

6. €:P, р

Augusty i Franciszka Kuleszo
odprawiene będzie nabożeństwo żałobne 29-XII r. b. w kościela św. Ra-

fała o godz. 9-iej rano
na które zapraszamy wszystkich krewnych, przyjaciół I znajomych,

 

DZIECI.

Pogłoski o ustąpieniu wice-ministra skarbu
Koca.

(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Obiegają pogłoski, że prócz ministra spraw we-
wnętrznych Pierackiego ma ustąpić z zajmowanego stanowiska wice-

minister skarbu pułk. Koc.
dzone.

Stanowisko po nim nie będzie fobsa-

Min. Pieracki ustępuje?
Przed wyjazdem na ferje świą-

teczne do Spały, Prezydent Rze-
czypospolitej przyjął na audjencji
ministra spraw wewn., płk. Pie-
rackiego.

Na tle tej wizyty w kołach u-
rzędniczych rozeszły się pogłoski

o mającej rychło nastąpić zmianie

na stanowisku ministra spraw
wewnętrznych. Jako ewentual-
nego następcę Pierackiego wy-
mienia się płk. Nakoniecznikoff-
Klukowskiego. Autentyczności po
głosek tych niepodobna było
sprawdzić.

Delegacja T. N. 5. W, u p. Wiceministra
W. R.

W. dniu 22 grudnia 1932 r, Wi-
ceminister Pieracki przyjął dele-
gację Zarządu Głównego T. N. S.
W. w osobach wiceprezesa p. St.
Kwiatkowskiego i członków Pre-
zydjum, pp. Mikułowskiego i Taz-
biia. Delegacja przedstawiła p.
Wiceministrowi postulaty nauczy-
cielstwa szkół średnich w  spra-

i 0. P.
wach: pragmatyki nauczycielskiej,
w sprawie szkół średnich prywat-
nych i komunalnych, w związku z
organizacją przyszłego roku szkol
nego, w sprawie programów na-
uczania i w kiłku innych aktual-
nych kwestjach szkolnych. P. Wi-
ceminicter wysłuchał postulatów i
udzielił odpowiednich wyjaśnień.

Nareszcie zwolniono red. Ciesielskiego.
Wskutek imterwencji ądwoka-

ta posła Stypułkowskiego,- oskar-
żeni o rzekomy przemyt redakto-
rzy „Pielgrzyma”, Wacław Cie-
sielski i Franciszek Gwizdalski
zostali w piątek o godz. 6 wie-
czorem wypuszczeni ra wolność
po dziesięciotygodniwym areszcie
śledczym.

W. piątek wieczorem obaj
aresztowani odjechali z Warsza-
wy do Pelplina, Po drodze, na

większych stacjach pomorskich
gromadziły się na wieść o prze-
jeździe popularnego działacza na-
rodowego tłumy publiczności W
Pelplinie red. Ciesielskiemu wrę-
czono kwiaty.

Otrzymał on w sobotę około
500 zaproszeń na uczię wigilijną...

Jednocześnie został wypusz-
czony na wolność Bonus, również
oskarżony o przemył.

Poważny deflcyt kolejowy.
(feletonem od własnego korespondente.j

WARSZAWA. Przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe dało

za październik r. b. deficyt w sumie 6 miljonów 331 tysięcy zł.

Co przynosi nowy «Dziennik Ustaw»,
(Teletenem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. „Dzlennik Ustaw R. P.” Nr. 115 ogłasza ustawę

konwersyjną. W ten sposób Ustawa ta weszła już w życie. Ten sam

numer „Dziennika Ustaw” zawiera pakt o nieagresji zawarty pomię-
dzy Polską a Rosją sowiecką.

Walka nafty ze spirytusem.
Związek techników  wiertni-

czych i naftowych z Borysławia na
desłał w przeddzień Świąt do min.

przem, i handlu, jak również do

min. skarbu i min. spraw wojsko-
wych wielki memorjał telegrafi-
czny, w którym wskazuje, iż jako
organizacja zawodowa musi zwró-
cić uwagę, iż obarczenie przemy-
słu wiertniczo - naftowego wszel-
kiemi nowemi opłatami, jak rów-
nież wprowadzenie mieszanek spi-
rytusowych względnie też opłat na
rzecz funduszu bezrobocia mogło-
by się przyczynić do znacznego po

gorszenia sytuacji
wiertniczym.

, Niestety wszelkie zagadnienia
ujmowane są przez organizacje go
spodarcze z uwzględnieniem wy-
łącznie ciasnych i zawodowych
spraw. Słery zainteresowane zu-
pełnie zapominają o tem, iż normo
wanie zagadnień gospodarczych w
Polsce musi być ujęte z ogólnego
punktu widzenia, mianowicie z u-
względnieniem postulatów wszyst
kich sfer i wszystkich kategorji
przemysłowych, rolniczych, rze-
mieślniczych į t. d.

w przemyśle

 

Zakaz importu 5та!си do Niemiec.
BERLIN. Pat.—Dziennik (staw

Rzeszy ogłosił nowe rozporządze-
nie ministra gospodarki i mini-

stra wyżywienia Rzeszy, wprowa-
dzające z dniem 1 stycznia 1933

roku zakaz importu drzewa okrą-
głego i smalcu. Wwóz zezwolony
będzie wyjątkowo, tylko za spe-

cjalnemi świadectwami. Z dniem

16 lutego 1933 r. smalec wykre-
ślony będzie z listy towarów, do-
puszczonych do importu za ze-
zwoleniami.

Jednocześnie wydany został
dekret o skontyngentowaaiu pro-
dukcji margaryny i przymusowej
domieszce jej do masła i szmal:
cu.

Petarda w kościele.
OVIEDE (Pat.) Podczas pa-

sterki w jednym z kościołów nie-
znany sprawca rzucił petardę,

która wybuchła, wywołując po-

płoch wśród zebranego -w ko

ściele tłumu. W ścisku uduszono
pewną kobletę. Wiele osób do-

znało ciężkich i lżejszych obra-

żeń.

Jak obchodzono
święta w  <auchej> Ameryce.
NOWY YORK (Pat.) W dzień

wigilijny i święta Bożego Naro-
dzenia źginęło w Nowym Yorku
w wypadkach głównie samocho-
dowych 311 osób, a rany odnio-
sło około 500 osób.

Niemcy uzbrajają
armię boliwijską.

LIMA (Pat.) Z Arica donoszą,
że statek niemiecki przywiózł
tam 650 pak, zawierających bom-
by dla armji boliwijskiej oraz ła-
dunek gazeliny dla motorów.

 KBESBTRTNEOPRODZIDI PAWATA NACZAE

0d Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenume-
ratorom zamiejscowym, którzy

zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będziemy

zmuszeni bezwzględnie wstrzy-
mać przesyłanie pisma z dniem

1 Stycznia. |
LŽ]
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przemówienie wigilijne Ojce ŚW.
1900-na rocznica ustanowienia Eucharystji, Smierci

i Zmartwychwstania Chrystusa Pana.

CITTA DEL VATICANO. —
(K. A. P.) — Odpowiadając na ży-
czenia dziekana Świętego Kole-

gjum, kardynała Granito di Bel-

monte, Ojciec św. zwyczajem do-

rocznym wygłosił w w.gilję Boże-

go Narodzenia allokucję w obec-
ności 22 kardynałów, przedstawi-

cieli Episkopatu, prałatów, guber-

natora i wyższych dostojników

miasta watykańskiego.
W mowie tej Papież wspomniał

o cierpieniach, zadanych Kościo-

łowi i wiernym w Hiszpanii, Me-

ksyku i Rosji, i wskazał nieporo-

zumienia oraz brak ufnošci mię-

dzy społeczeństwami i rządami,
co w konsekwencji przedłuża i

pogłębia kryzys ekonomiczny,

sprawiając, że niedola biednych

klas pracujących staje się coraz

cięższą. Wspomniawszy dalej o

radosnych wydarzeniach, jak try-

umfalny kongres eucharystyczny

w Dublinie, rozwój misji i insty-

tucji misyjnych, wspaniały rozrost

Akcji katolickiej i przykłady bo-

haterskiej aż do męczeństwa wia-

ry biskupów, kapłanów, zakonni-

ków i wiernych we wspomnia-

nych krajach, Pius XI wyraził za-
dowolenie z powodu zawieszenia

broni między wojskami Boliwji i

Paragwaju na czas Bożego Narc-

dzenia.
Papież skorzystał ze wspania-

łego wynalazku Marconiego, ce-

lem bezpośredniego zwrócenia się

do Episkopatu, kapłanów, zakon-

ników, zakonnic, a zwłaszcza mi-

sjonarzy, wiernych, neofitów, ka-

tehumenów i katechetów z ży-
czeniami wszelkich łask Bożych,
pocieszenia i uświęcenia. Ojciec

św. życzy również wszystkim lu-

dom pokoju, wzajemnej ufności,

szlachetności, które ułatwiają pra-

cę i zmniejszają ciężary życia. Ale

Namiestnik Chrystusowy nietylko

składa życzenia, ale zwraca się

również z innem jeszcze wezwa-

niem do całej ludzkości.
Zbliżający się rok 1933, zgo-

dnie z tradycją powszechną, jest
1900-ną rocznicą Boskiego dzieła

Odkupienia, a zarazem rocznicą

ustanowienia św. Eucharystji na
Ostatniej Wieczerzy, udzielenia

Apostołom władzy kapłańskiej,

Męki, Ukrzyżowania i śmierci Je-
zusa, oddania ludzkości w opiekę

Marji, jako Matki. Zmartwych-
wsłania, udzielenia mocy odpusz-

czania grzechów, prymatu Piotra,

Wniebowstąpienia, Z»słania Du-

cha Świętego i początków działal-

ności apostolskiej. Nauka nie po-
trafi kategorycznie stwierdzić, czy

rok 1933 jest rocznicą tych wy-

darzeń, ale według niej większe

istnieje prawdopodobieństwo co

do roku 1933, wzgl. 1930, niż co
lekim.

do 1934, chociaż za tą ostatnią

datą wypowiadają się takie po-

wagi, jak Bellarmino lub Ba-

ronjusz. Dlatego Papież wzywa

wszystkich chrześcijan do święce-

nia w najbliższym roku tego wiel-

kiego jubileuszu śmierci Chrystu-

sa i całego szeregu związanych

z nią faktów.

Tylko Kościół katolicki za-
chowuje w nieskażony sposób

Krew Chrystusową, tę cenę nasze-

go odkupienia, ze związanemi z

nią darami Laski wraz z Boską

obietnicą ich wiekuistej obfitości.

Żaden z jubileuszów nie może być
wspanialszy, żadna uroczystość

bardziej obowiązująca, szczegól-

niej w naszej epoce tak częstych

obchodów jubileuszowych. Nie-

pewność daty nie jest dostatecz-

nym powodem do zaniechania

uroczystości. Jeżeli indzkość w

roku 2033 zdoła pozyskać przez

nowe odkrycia pewność co do

daty, to będzie umiała spełnić
swój obowiązek. My dziś powin-

niśmy spełnić swój. Niełatwo bę-

dzie mieć korzyści z tego obcho-

du, skoro dziś świat nie potrafi

mówić zgodnie o konfliktach i

i nieporozumieniach, o zbroje-

niach i rozbrojeniu, o płaceniu

reparacji i długów, o coraz więk-

szym zaniku zdolności: płatniczej

i nieskończonej nędzy jednostek i

społeczeństw, Odczuwa się nato-

miast konieczność powrotu do za-

interesowań sprawami ducha i

jego godności, dzięki ojcowskiej
łasce Chrystusowej, uświęcającej
posłannictwo Kościoła. Takie
wzniosłe i święte myśli z koniecz-

ności łączą się z faktami, które

będą przedmiotem tego obchodu.

Dlatego Papież poleca, by uro-

czystość trwała przez cały rok

i ogłasza święty jubileusz odro-
dzenia moralnego, tak konieczne-
go w dzisiejszych czasach odno-

wienia pogaństwa i pogoni za

pieniądzem. W celu objęcia okre-

sem jubileuszowym również 1934
roku oraz umożliwienia Episkopa-

towi, duchowieństwu i wiernym

odpowiednich przygotowań, Oj-

ciec św. ustala początek jubi-

leuszu na dzień 2-gi kwietnia

1933, t. j. na niedzielę Męki Pań-

skiej, z tem, że zakończy się on

2-go kwietnia 1934 r, w drugi

dzień świąt Wielkiej Nocy.

Z początkiem nowego roku

Papież ogłosi odpowiednie doku-
menty i wskazówki w tej sprawie.

Allokucję swą Pius XI zakoń-

czył prośbą o błogosławieństwo

Boże dla tych poczynań i udzie-

leniem swego apostoiskiego bło-

gosławieństwa wszystkim obec-

nym i nieobecnym, biiskimi i da-

 

Liga Praw Człowieka na usługach Niemiec.
PARYŻ (Pat). Na odbywają-

cym się tu kongresie Ligi Praw
Człowieka omawiano dziś między
innemi sprawę traktatów. Prezy-
dent Ligi Wiktor Basch, mówiąc
o Lidze Narodów, stwierdził, że
albo instytucja genewska nie po-
winna była przyjąć do swego śro-
na Rzeszy Niemieckiej, albo, uczy-
niwszy to, powinna uchylić
wszystkie postanowienia traktatu
wersalskiego poniżające Rzeszę.

MW/g mówcy, jest to najsilniejszy
argument, przemawiający za re-
wizją. Po rozpatrzeniu kwestji
rozbrojenia oraz klauzul teryto-
rjalnych, jak np. przyznania Gdań-
ska Polsce, które uważa za nie-
możliwe, Basch wyraził życzenie,
aby Niemcom przywrócone zo-
stały dawne ich kolonje. Pozatem
oświadczył się za pozostawieniem
Austrji swobody zrealizowania
Anschlussu.

„Katastrofa w porcie w Marsyliji.
MARSYLJA (Pat.) W porcie

marsylskim zderzyły się dwa
statki oceaniczne, mianowicie
francuski parowiec  „Bernardin
de St. Pierre”, odjeżdżający do
Madagaskaru, i hiszpański paro-
wiec  „Navemar”, przybywający
z Filadelfji. Francuski
wybił w kadłubie „Navemar” o-
gromną dziurę tak, że ten został

parowiec .

zalany wodą i osiadł na dnie na
głębokości 12 metrów. Zdaniem
władz portowych, uda się wyra-
tować statek, łecz kilka tysięcy
tonn ladunku pszenicy |jest stra-
conych. Parowiec francuski po-
niósł również powaźne uszkodze-
nia, lecz zdołał przybić do mola
i wysadzić swych pasażerów.

Tragiczne skutki wybuchu w kopalni.
LONDYN. Pat. — W toku dal-

szej akcji ratunkowej po wybu
chu gazów na kopalni Mowea-
qua w Stanach Zjednoczonych

wydobyto już 39 trupów. Co da
pozostałych górników niema żad-
nej nadziei utrzymania ich przy
życiu.

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Ogłoszenia
Terminy

  

PROGRAM ROOSEVELTA.
ALBANA (Pat). Roosevelt od-

był z Davisem dłuższą konieren-
cję, której tematem było rozbroje-'
nie, światowa konierencja gospo-
darcza, zmiana taryf celnych, sta-
bilizacja dewiz i rewaloryzacja
waluty srebrnej, W toku rozmo-
wy Davis zaznaczył, że rozbroje-
nie potrzebne jest dla przywróce-
nia zaufania, a w konsekwencji
i kredytu, który jest jakby dyna-
momaszyną handlu. Zdaniem Roo-
sevelta poczucie bezpieczeństwa
pomiędzy narodami  wzrosłoby
proporcjonalnie do redukcji na-
rzędzi wojny. Davis sądzi, że lu-
dzie, pracujący narze: z rozbroje-
nia, byliby w możności skasowa-

nia łodzi podwodnych pomimo za-
strzeżeń Japonji i Francji. Zaleca
on zawarcie układu morskiego
francusko-włoskiego, zgodnego z
traktatem londyńskim oraz posta-
wienie poza prawem używania
bomb powietrznych, gazów trują«
cych, ciężkiej artylerji ruchomej
i samolotów bombardujących. Po-
zatem omówiono sprawę długów.
wojennych, nic jednak nie wska-
zuje na to, by Roosevelt zmienił
w tym względzie stanowisko, Co
do światowej konferencji gospo-
darczej, to Rooseveit wypowie-
dział się za zniesieniem wszel-
kich ograniczeń programu tej kon-
ferencji.

Komuniści gotują się do walki z Schiei-
cherem.

BERLIN (Pat). Na porządku
dziennym zwołanego na 4 stycznia
roku przyszłego posiedzenia kon-
wentu senjorów znajduje się mię-
dzy innemi wniosek komunistów o
zwołanie Reichstagu na 9 stycz-
nia, przyczem komuniści odrazu
chcieliby postawić wniosek votum
nieufności dla rządu kanclerza
Schleichera. W kołach rządowych
wyrażają przekonanie, że powyż-
sza propozycja komunistów nie
znajdzie wystarczającego popar-

cia. Przypuszczają raczej, że wię-
kszość stronnictw powstrzyma się
od zajęcia stanowiska w stosunku
do rządu Schleichera do chwili
exposć nowego kanclerza. Nastą-
piłoby to nie wcześniej jak 17
stycznia tak, że głosowanie nad
wnioskiem 0 votum nieufności
przypadłoby na drugą połowę
stycznia. W prasie ukazały się
wiadomości o mających nastąpić
nowych rozmowach między gen.
Schleicherem a Hitlerem.

Walka z socjalizmem w szkolnictwie
niemieckiem.

BERLIN. Pat. — Na początek
nowego roku zapowiedziane są
znaczne zmiany personalne na
wyższych stanowiskach w szko!-
nictwie prusxiem. W-g doniesień
prasy demokratycznej, nowe za-
rządzenia mają na celu usunięcie

ze szkolnictwa żywiołów socjal-
demokratycznych,  Plerwsze o
tem doniesienia „Vorwaertsu* zo-
stały przez koła miarodajne w
zasadniczych punktach potwier-
dzone.

Mord polityczny w Niemczech
Porachunki partyjne między hitlerowcami.

BERLIN (Pat), W okolicy Dre-
zna policja wpadła na trop mordu
kapturowego, dokonanego przez
szturmowców narodowo - socjali-
stycznych na jednym z członków
partji hitlerowskiej Hentzschu.
Trupa zamordowanego wyłowiono
z Łaby. Zwłoki zaszyte były w
worek, obciążony kamieniami.
czasie oględzin lekarskich stwier-
dzono, że zmarły został zastrze-
lony. Ofiarę morderstwa widzia-
no ostatni raz z początkiem mie-
siąca w szynku, w towarzystwie
trzech szturmowców, których na-
zwiska władze zdołały ustalić. Od

tego czasu znikł on i wszelkie po-
szukiwania okazały się bezsku-
teczne. Dopiero przypadek napro-
wadził policję na ślad ohydnej
zbrodni. Szturmowcy, podejrzani
o dokonanie jej, znikli Dochodze-
nia, prowadzone przez władze,
dostarczyły obfitego materjału ob-
ciążająego. Opinja publiczna do-
maga się wdrożenia niezbędnych
kroków przeciwko inspiratorom
samosądów szturmówek. Frakcja
socjal-demokratyczna już dawniej
zgłosiła w tej sprawie interpelację
w sejmie saskim. 2

Powstanie chińskie w Mandżurji wygasa.
CHARBIN (Pat). Ostra zima

oraz braki w ubraniu i żywności
wśród mieszkańców na wybrze-
żach rzeki Amur zmuszają dowód-
ców różnych oddziałów, operują-
cych przeciw Japończykom, do
przechodzenia na stronę nieprzy-

jaciela pod warunkiem gwarancji
życia, mienia i utrzymania urzę-
dów, Usługi niektórych dowód-
ców zostały już wyzyskane, dzię-
ki czemu całe wybrzeże oraz Sa-
chalin zostały uspokojone bez

walki. Lol

Księżna Hohenlohe szpiegiem.
PARYŻ. „Liberte' donosi, że

we wigilję Bożego Narodzenia po-

licja polityczna w Biarritz aresz-

towała ks. Stefanję Juljannę v.

Hahenlohe pod zarzutem upra-

wiania szpiegostwa i propagandy

antyfrancuskiej.

W mieszkaniu  aresztowanej

znaleziono ożywioną korespon-

dencję z lordem  Kothermere.

Korespondencja została opieczę*

towana.

"Ks. Hohenlohe usiłowała rów-

nież, jak donosi „Liberte“, mącič

przyjazne stosunki polsko-fran-

cuskie. O szkodliwej dla Francji

działalnosci aresztowanej ostrze-

gało władze francuskie niejedno-

krotnie pewne zaprzyjaźnione

mocarstwo.

Ks. Stefanja Hohenlohe

liczy lat 36. Jest córką bankiera wie-
deńskiego Richtera i w 13 roku życia

wyszła zamąż za ks. Franciszka Hohen-

lohe - Waldenburg-Schillingfiirst z linji

węgierskiej rodziny Hoheniohe. Małżeń-

stwo to jednak było krótkotrwałe, gdyż

po kilku zaledwie latach pożycia mal-

Juljanna

żonkowie rozeszii się.

Jako osoba bardzo ustosunkowana,

ks. Hohenlohe brała udział w

międzynarodowem życiu politycznem i

żywy

jest od szeregu lat doradczynią angiel-

skiego magnata prasowego lorda Rother=

mere w sprawach węgierskich i środko=

wo-europejskich, któremi ten „król” pra-

sowy tak żywo się interesuje. Nie ulega

wątpliwości, że w całej kampanji pra-

sowej na rzecz Węgier, skierowanej

przeciw Czechosłowacji, był lord Ro-

thermere inspirowany właśnie przez

aresztowaną księżnę, Nie ulega również

wątpliwości, że stanowisko lorda Rother-

mere „korytarza“ pomor-

skiego przypisać należy wpływom ks.

Hohenlohe.

w sprawie

PAMIĘTAJ

o potrzebach organizacyjnyc

(TROANCTWA NARODÓWEŃĆ
i wpłać składkę do P. K, O.
na konto czekowe 180.785

iub w Sekretarj:cie (Orzeszkowej 11)
w godzinach od 11 do 3 i od 6 do 7w.

codziennie prócz niedziel i świąt.

RSTSISSDASPINOPRESTO
Bank Gospodarstwa Krajowego

kupuje domy.
Zainteresowanie w kołach

handlowych wzbudziła pogłoska,
że Bank Gospodarstwa Krajowe-
go nabył w Warszawie od firmy
„Ericson” wielki dom w Alejach
Ujazdowskich za 1 i pół. milj. zł.

Jest rzeczą ciekewą, jakie mo-
tywy skłoniły Bank Gospodar-
stwa Krajowego, mając przecież
swój luksusowy własny budynek,
do kupna tak drogiego domu w
tak ciężkich czasach.
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akli СИ.
Były to święta prawdziwie kry-

zysowe. Wprawdzie nie brakło

zwykłych, drobnych awantur pi-

jackich, co raczej przypisać na-

leży niskiemu poziomowi kultu-

ralnemu pewnych warstw i co

bynajmniej nie świadczy o dobro-
bycie... być może przeciwnie.

Zresztą społeczeństwo nie z sa-

mych przecie składa się pijaków,

dla których bodaj niśdy niema

kryzysu, istnieje jeszcze „mniej-

szošė“ — niepijących (która na

szczęście jest większością), której
" również należy się nieco radości

życia, nie koniecznie pod posta-

cią butelki „wyborowej“, „poli-
tury” czy nawet „denaturatu“...

- nieco słońca.
Ale słońca nie było w te świę-

ta, w życiu i w przyrodzie —

. mglisto, szaro... beznadziejnie.
"_ Optymiści twierdzą, że ruch w

sklepach był dość znaczny —
kupcy jednak narzekają na małe
obroty, co nie przeczy jedno dru-

giemu. Może być tłok w sklepie,

a wynik bardzo mierny, gdy więk-

szość kupuje za grosze, lub... na

kredyt. Zresztą ów zwiększony

ruch był raczej pozorny, jako że
wszyscy prawie kupowali najnie-

zbędniejsze produkty, niemal w

ostatniej chwili, t. jj w dniu wigi-
lijnym, który, jak wiadomo, w tym

roku wypadł na sobotę, w święto

żydowskie. Pamiętać jeszcze na-

leży, że po szeregu bankructw,
samobójstw i t. p. pozostało już

bardzo mało sklepów chrześcijań-
skich, branży spożywczej. Więk-
sze z nich policzyć już można na

palcach jednej ręki. Co dziwniej-

sze, że niektóre zlicytowano nie-
mal w przeddzień święta, za po-
datki, uniemożliwiając w ten spo-

sób dalszą egzystencję, gdyż czas
przedświąteczny to żniwo, od któ-
rego zależy egzystencja kupca w
ciągu roku. Dziwny zaiste system

podatkowy, przypominający owe-

go ogrodnika, podpilowującego

gałęź, na której sam siedzi.

O katastrofalnym braku gotów-
ki, który nawet średniosytuowa-

nych zmusza do najdalej posunię-
tych oszczędności, do zaniechania

tradycyjnej gościnności, do odma-
wiania sobie i swym najbliższym
nietylko wszelkiego luksusu, ale
nawet przedmiotów pierwszej po-
trzeby — pisać nie potrzebujemy.

Jeżeli do tego dodamy ceny
stosunkowo wysokie, zrozu-

miemy wyjątkowo skromny,

wprost ubogi przebieg minionych
świąt. Podkreśliliśmy słowo „sto-

sunkowo”, gdyż w porównaniu z

cenami przedwojennemi, a także

w porównaniu z kosztami pro-

dukcji, ceny obecne są naogół

niezmiernie niskie i tylko w sto-

"sunku do tych, które płaciliśmy
przed paru tygodniami lub przed

rokiem, podskoczyły one dość

znacznie w dobie przedświątecz-

nej.

> Tak np. za skromną choinkę

żądano 5—6 zł. — przed rokiem
taka sama kosztowała 1 zł. Ró-
wnież podskoczyły ceny (choć w

mniejszym stopniu) na produkty

spożywcze. Nie należy tu jednak
nikogo obwiniać o spekulację.

Handel nasz wileński całkowicie
zależny jest od przywozu ze wsi.

Przywóz ten zmniejszył się znacz-

nie ostatniemi czasy skutkiem

- braku śniegu i bezdroża, wieśnia-
(_ ey są do reszty zniechęceni nie-

słychanie niskiemi ceaami, które
nietylko nie pokrywają kosztów

- produkcji, ale nawet — przewozu.

 Agitacji strajkowej niema wpraw-

  

   
> dzie śród naszych włościan, ale
*
2
й “| przywóz zmniejsza się ostatniemi

/ czasy skutkiem wyczerpania i

—— apatji, która ogarnia wieś, Nawet
* "| sekwestrator nie jest tam juž po-

strachem, skoro przewažnie nie-
ma już czego sekwestrować.

Dodajmy trudności z jakiemi

wieśniak, przywożący swe pro-

dukty, spotyka się na każdym
kroku w mieście. Dawniej handel
wiktuałami — nabiałem, drobiem,
warzywami etc. — odbywał się

_ bezpośrednio pomiędzy spożywcą
a producentem, ku wielkiej wy-
 godzie obu stron. Obecnie skaso-

__ wano większość rynków i rynecz-
(__ ków, lub przeniesiono je na da-
'_ lekie peryferje. Niezliczone szy-
2 - kany policyjne, opłaty, kary utru-
“| dniają wieśniakom do reszty
e. sprzedaż bezpośrednio do rąk

__ konsumenta, to też handel ten
faktycznie w 90 proc. przeszedł do

"rąk zawodowych przekupniėw,

z wielką szkodą mniej zamożnej

| kupującej ludności i producentów
— wiejskich.

 

  

   

  

     

DZIENNIE MICENEEI

Era dyktatur.2 prasy.
Jeszcze w sprawie konwersji.

Prof. St. Grabski omawia w ob-
szernym artykule va łamach
„Kurjera Lwowskiego* sprawę
konwersji listów zastawnych:

„Nie można obarczać odpowiedzial-

nością materjalną za smutne dziśskutki

nazbyt radosnej przed kilku laty inflacji

kredytowej prywatnych właścicieli ka-

pitałów, częściowo nawet zagranicznych,

którzy nabyli listy zastawne towarzystw

kredytowych.
Jeśli rząd uważał, że procenty od

udzielonych przez te towerzystwa kre-
dytów są dziś zbyt wielkie (i ja się z
tem zgadzam) — w takim razie powi-
nien był, wzorem Lubeckiego z przed
stu lat, stworzyć tańszy kredyt, przy
pomocy którego rolnicy mogliby spłacić
zbyt drogie pożyczki. A wtedy naj-
prawdopodobniej towarzystwa  kredyto-
we sameby przeprowadziły konwersję
udzielonych przez się kredytów.

Doraźny dla dłużników stosunek
byłby ten sam, ale nie byłyby naruszo-
ne prawa wierzycieli nie zostałaby po-
derwana zasada, na której cała współ-
czesna kapitalizacja się opiera, że za-
warte umowy zmieniane być mogą jedy-
nie za obopólną zgodą.

Konieczną jest dziś u nas konsek-
wentna akcja oddłużenia ogółu naszych
przedsiębiorstw.

Ale nie może się ona składać z ak-
tów nieprzemyślanych, bez związku z
całą dynamiką naszego życia gospodar-
czego,  załatwiających „rozkazodaw-
czo” poszczególne „bolączki”.

Oddłużenie bez powszechnej zniżki
stopy procentowej jest chimerą. A zniż-
ka stopy procentowej jest nieosiągalna
bez wzrostu kapitalizacji. Nie zwiększy
się zaś kapitalizacja bez wiary w lepszą
przyszłość, bez powszechnego wzrostu
zaufania.

Ale jakże mogą mieć zaufaniei
wiarę w lepsze jutro ludzie, którzy żyją
pod nieustanną grozą, że każdy uskłada-
ny grosz zabierze im niespodziewanie
egzekutor podatkowy.

Oddłużenie trzeba zacząć od skreś-
lenia wszelkich procentów zwłoki od
nadmiernych i wskutek tej ich nadmier-
ności niezapłaconych podatków, od kon-
wersji jednostronnie przez państwo wy-
mierzonych, a przewyžszających mož-
ność płatniczą podatników, podatków do-
chodowego, obrotowego i majątkowego, i
od reformy całego naaszego, zgoła obec-
nej sytuacji ekonomicznej kraju, nieod-
powiadającego, systemu skarbowego”.

Po wyroku.
W związku z procesem o napad

na pocztę w Gródku, snuje „Kurjer
Poznański” następujące uwagi:

„Położenie w Małopolsce wschod-
niej nie jest dobre. Niema coprawda po-
wodów do alarmów, ale, zdaje się, że
zbliża się chwila, kiedy trzeba będzie
ostatecznie ustalić linję postępowania
wobec spraw tamtejszych, kiedy nie bę-
dzie można już sobie pozwolić na żaden
błąd, czy fałszywe posunięcie.

W ostatnich latach na terenie Ma-
łopolski wschodniej stosowana jest
przez obóz „sanacyjny“ t. zw. polityka
„państwowa”. W teorji nie chce ona u-
znawać różnic narodowościowych, goto-
wa nawet popierać nieraz dążenia ru-
skie w kierunku budowy państwa ukra-
ińskiego w myśl starych planów federa-

cyjnych, chętnie przybiera pozycję prze-
ciwstawiania się zarówno nacjonalizmo-
wi ukraińskiemu, jak i polskiemu rucho-
wi narodowemu.
W praktyce polityka ta doprowa-

dza do rozbijania i osłaoiania żywiołu
polskiego w Małopolsce.  Nietylko my,
narodowcy, ale nawet niezaślepieni „sa-
natorzy“ przyznają, że pozycja żywiołu
polskiego w Małopolsce wschodniej jest
dziś pod względem moralnym i poli-
tycznym, bo nie ilościowym, znacznie
słabsza, niż przed kilku laty. Nie dzieje
się to tyle wskutek naporu ukraińskiego,
co w następstwie t. zw. polityki „pań-
stwowej”.

Gdy jednostronnie kładzie się na-
cisk na znaczenie i rolę biurokracji, gdy
społeczeństwo odsuwa się od wpływów,
podcinając samodzielność zrzeszeń i or-
ganizacyj, nie stało żywotnego i twór-

czego impulsu społecznego, który dla
rozwoju własnej inicjatywy wymaga
pewnej niezależności i swobody, nie
stało tych sił, które najskuteczniej
mogą się przeciwstawiać działalności,
wymierzonej przeciw Polsce”,

Boy-Żeleński — Aniołem!
: „Przegląd Katolicki* w ostat-

nim numerze podkresia bezczel-
ność naszych wolnomyśilcieli:

„Wysłarczy — pisze — pójść na
Plac Piłsudskiego w Warszawie i przyj-
rzeć się jak w oknie wystawowem osła-
wionych „Wiadomości Literackich”
obraz bardziej jeszcze osławionego Boy-
Żeleńskiego, przybrany jest w szaty i
skrzydła anioła. Anioł i Boy-Żeleński!
I to w centrum katolickiego społeczeń-
stwa!”

Kolenda polityczna.
Warszawski „Zielony Sztan-

dar“ (nr. 86) zamieszcza nastę-
pującą bardzo aktualną kolendę:
W -dzień Boże Narodzenia
Radość wszelkiego stworzenia

Tylko chłopi popłakują
Bo ich docna licytują —

licytują.

Niema kiełbasy ni szynki
Obiecanych od jedynki,

A za długi i podatki
Ściągają nam nawet gatki —

nawet gatki.

Kędy spojrzysz — wszędzie nędza
Szczerzy zęby, niby jędza;

Sanacyjna polityka
Kij żebraczy ludziom wtyka —

ludziom wtyka.

Nieprawności pełno w kraju,
W owym sanacyjnym raju

A kartelė bez litości
Zdzierają nam skórę z kości

skórę z kości.

Dość już mamy „silnej ręki”,
Dosyć tej chłopskiej udręki.
To też każdy dookoła
„Precz z sanacją” głośno woła —

głośno woła.

Okaż, Jezu zmiłowanie,
Daj nam siłę i wytrwanie,

Wnet sanację przepędzimy
Kraj od klęski uwolnimy —

uwolnimy.

 

REFERAT GRINBAUMA.
L. Grinbaum po 8 mies. poby-

cie w Paryżu wrócił do Polski na
stałe i w dniu 15 bm. wygłosił
w Warszawie relerat pod tyt.
„Sjonizm w obliczu nowych po-
ważnych zagadnień i zadań”.
„Hajnt“ z d. 19 bm. zawiera spra-
wozdanie z tego releratu. Na
pierwszem miejscu wśród tych
spraw stoi zagadnienie judofobji
na całym świecie:

„Antyżydowska fala, która wciąż się
wzmaga, grozi podmyciem pozycji ży-
dów na całym świecie. Dawniej mnie-
mano, że walka z żydami może być pro-
wadzona tylko w kraju o niskiej kultu-
rze, oraz że żyd może ustrzec się przed
judofobją przez wykształcenie i bogac-
two. Obecnie te „mury obronne” padły.
Właśnie w krajach o takiej wysokiej
kulturze, jak Niemcy i Austrja, sroży się
najgorsza judofobja, szczególnie przeciw
wykształconym żydom... a w Ameryce
właśnie przeciw bogatym żydom jest
skierowane ostrze nienawiści...” *

Aby przeciwstawić się judo-
fobji, trzeba zorganizować się w
skali światowej. Organizacja: sjo-
mistyczna nie odpowiada temu za-
daniu, bo musi zajmować się spra-
wą odbudowy Erec Izrael:

„Musi być wytworzona inna organi-
zacja żydowska w skali światowej i ją
ma na celu kongres światowy, zwołany
na 1934 r.; kiedy judofobi poczują prze-
ciw sobie zjednoczoną siłę żydów na
całym świecie, przyczyni się ten fakt do
poskromnienia ich dzikich instynktów..."

Następnie prelegent przeszedł
do ostatnich wystąpień przeciw
żydom w Polsce i do położenia
ich w dziedzinie ekonomicznej:

„Położenie żydów jest obecnie już
nie katastrofalne, a beznadziejne. Ży-
dowskie masy, które są wypychane ze
wszystkich ekonomicznych pozycyj i któ-
re wciąż tracą grunt pod nogami, nie od-
czuwają ulgi od polityki, prowadzonej
przez Wiślickich i Agudę..."
Po omówieniu spraw wewnętrz-

no-sjonistycznych, mało obcho-
dzących czytelnika polskiego,
prelegent poruszył sprawę emi-
gracji do Erec Izrael i wskazał,
kto ma jechać, a kto winien po-
zostać... w diasporze:

„Jeżeli rzemieślnik i specjalista mo-
śą urządzić się jakoś w Erec Izrael, to
drobny handlarz i ptak niebieski nie są
żywiołem, pożądanym dla kraju. Męczy
się tam przez pewien czas, nie może do-
bić się niczego i wraca do domu (czytaj:
do Polski, przyp.) złamany, szerząc
zwątpienie wśród otoczenia..."

omijając stwierdzony przez
mówcę fakt judofobji w całym
świecie, ciekawy jest pogląd tego
„honorowego prezesa” organizacji
sjonistycznej w Polsce na zagad-
mienie kramarzy i ptaków nie-
bieskich: winni oni pozostać w
diasporze, bo... w Eres Izrael nie
są pożądani...

Szczerość, naprawdę
jająca.

rozbra-

 

ORYGINALNYPROJEKT ZIEMIAN
odstąpienia ziemi robotnikom rolnym.

Agencja PID dowiaduje się, iż
w związku z pogłębiającemi się
trudnościami płatniczemi ziemian
wysunięty został przez niektórych
właścicieli ziemskich projekt za-
stąpienia płac robotników rol-
nych t. zw. obrobkiem będącym
pozostałością ustroju Heodalnego,
praktykowaną jeszcze częstokroć
na kresach wschodnich Za pracę

w majątkach otrzymywaliby ro-
botnicy pewne obszary gruntów
do uprawy, przyczem równowar-
tość płacy stanowiłaby cena jed-
nego kwintala zboża za hektar
ziemi, Wydaje się wątpliwem, czy
organizacje robotników rolnych
potraktują przychylnie tego ro-
dzaju propozycje.

Położenie gospodarstw chłopskich.
„Chłopska Prawda" podaje wy

niki badań wydziału ekonomiki
Państwowego intstytutu puławskie
go nad położeniem gospodarstw
chłopskich w Polsce (wysokość do
chodów i wydatków).

Z badań tych wynika, że w ro-
ku gospodarczym 1929-30 zarobek
dorosłego członka rodziny za ca-
łodzienną znojną pracę we wła-
snem gospodarstwie wynosił... 12
(dwanaście) groszy, to jest mniej,
niż zarabia najgorszy zebrak, cho-

dzący po „proszonem“,
Tymczasem w roku 1930-31 na

stąpiło dalsze pogorszenie. Tenże
instytut naukowy w Puławach ob-
liczył, że w roku 1930-31 chłop za
każdy dzień swojej ciężkiej pracy
już nie zarabia, a'jeszcze dokłada
1 zł. 39 gr. (jeden złoty trzydzie-
ści dziewięć groszy)! Oczywiście
dokłada, zapożyczając się na po-
datki, długi i ciężary, na lichwiar-
skie procenty. Nie doiada i mar-
nieje ze swoją rodziną.

Powyżej uwzględniliśmy wy-
łącznie prawie hande: produktami
spożywczemi, który przed każdem
świętem nieco się ożywia, chociaż-

by dlatego, że ludność z koniecz-
ności musi się zaopatrzyć w te

produkta na kilka dni.
Natomiast w innych gałęziach,

zwłaszcza miejscowego rzemiosła,

w _ warsztatach krawieckich,
szewckich, w sklepach z towarem
tekstylnym — nie mówiąc już

o przedmiotach zbytku — pano-
wał zupełny, martwy zastój.

Jedynie kryzysowe yo-yo cie-

szyły się jakim takim popytem. _

Znany pisarz niemiecki, Emil

Ludwig, który niedawno ogłosił swo-

je rozmowy z Mussolinim i Stali-
nem, zamieścił obecnie w wiedeńskiej

„Neue Freie Presse“, artykuł o dzi-

siejszej erze dyktatur

Kiedy jakieś zagadnienie —
pisze Emil Ludwig — wywołuje te
oretyczne dyskusje, można być pra
wie pewnym, że jest to problemat
jutra; warunki istniejące zwalcza
się lub występuje się w ich obro-
nie, ale rzekomo kiedy poddaje się
je analizie.

Otóż fakt, że świat cały mówi
od lat o wodzach, świadczy właśnie
o tem, że mu brak wodzów. I to
jest jedna z wielkich słabości na-
szej epoki.

Sądzę, że można przypisać ten
stan rzeczy trzem głównym przy-

czynom.
Po pierwsze wszyscy czują in-

styktownie, że chaos wszechświa-
towy zbliża nas ciągle do śmiertel
nego niebezpieczeństwa wojny;
tak chorzy, którym grozi niebez-
pieczny kryzys, wzywają zawsze
lekarza po którym spodziewają się
cudów. Po drugie próbuje się o-
becnie w sąsiadujących ze sobą
krajach tylu form rządu, tylu ustro
jów, że świat traci powoli wiarę
w ich skuteczność i w końcu woli
zdać się na jednego zbawcę.

Wreszcie widzę trzecią przyczy
nę w anemiczności, coraz bardziej
rozpowszechnionej, najważniej-
szych decyzyj, które regulują ży-
cie ludów.

Człowiek silny, dyktator pozwa
la uniknąć, w granicach możliwo-
ści, tego niebezpieczeństwa, gdyż
czuje się odpowiedzialnym za swo
je czyny i stale to głosi:

Bezwiątpienia można zarzucić,
że dyktator umie się ubezpieczać,
zmuszając do milczenia lub pozba
wiając wszelkiej siły wszystkich
swych przeciwników.

Ale to jest tylko częściowo pra
wdą, nigdy bowiem jeszcze żaden
dyktator nie zdołał na długo zdu-
sić wszelkiej opozycji. Ponadto tra
ktuje swą władzę zbyt poważnie,
aby nie myśleć o potomności.

Prawdziwy wódz różni się od
zwykłego leadera partyjnego fan-
tazją. Energją i fantazją, oto dwie
cechy, które tworzą wielkich kie-
rowników ludów.

Wśród wodzów naszej epoki nie
wielu jest obdarzonych tą fantazją
twórczą,

Ma ją Mussolini; wszystko w

nim dowodzi tego: jego słowa, je-
go gesty, jego pomysły, język jego
rozkazów i jego mowy.

Sekret wielkich wodzów? Wi-
dzę go głównie w zdolności kontro
lowania bez przerwy rzeczywisto-
ści i ciągłego pamiętania o swej
roli historycznej, przez którą ro-
zumiem ogólne znaczenie, jakie ich
czyny mają posiadać dla całego po
kolenia“.

Tę zdolność Ludwig przyznaje
Mussoliniemu, natomiast Stalinowi
zarzuca, że nie ma fantazji twór-
czej, którą zastępuje u niego fana-
tyzm. Zresztą — zdaniem Ludwi-
ga — Stalinowi przeszkadza fakt,
że nie jest takim dyktatorem jak
Mussolini, sdyż w Moskwie rządzi
kolegjum z 17-u osób, które może
w każdej chwili obalić „pierwsze-
60 wśród równych”.

W. dalszym ciągu Emil Ludwig
pisze o kryzysie demokracji, w któ
rej ludy przestały widzieć jedyną
dobrą formę rządu, Zatrzymuje się
zytem specjalnie nad sytu

dzisiejszą w Niemczech, kraju, któ
ry wydał „trzech wielkich mist-
rzów dyktatury: Marksa, ojca ko-
munizmu, Nietzschego, ojca faszy-
als i Hegla, świętego patrona о-
и
Czy jednak istotnie wszystko

świadczy o tem, że demokracja
się przeżyła?

„-.Są przecież jeszcze
kończy Emil Ludwig — bardzo za
służeni przywódcy wśród demokra
tów. W ciągu ostatnich dwudzie-
stu lat Niemcy miały ich przynaj-
mniej dwu: Rathenaua 1 Streseman
na. Francja miała Bri*nda, a obe-
cnie ma Herriota.

Wśród nowych panstw szczę-
ście do kierowników ma, zdaje się
Czechosłowacja. W Beneszu czesi
znaleźli ministra niezwykle zdol-
nego a w Massaryku mają prawdzi
wie wielkiego wodza.
Massaryk jest antytezą Mussoli-

niego: jest to wielki idealista de-
mokratyczny, podczas gdy Musso
lini jest wieikim realistą autokra-
zydenta.

Gdyby powstały Steny Zjedno-
czone Europy Massaryk, byłby —
po śmierci Balfoura —- najodpowie
dniejszym kandydatem na ich pre
zydentaa.

Nie potrafię powiedzieć, jaka
jest lepsza forma rządu: demokra-
cja czy dyktatura. Odpowiedź na
to pytanie musi być różna w róż-
nych epokach w różnych krajach”.

Człowiek, który w Niemczech cierpi
za prawdę.

W Polsce dostatecznie znane

są wywody sławnego profesora

monachijskiego dr.  Foerstera,

który domagał się rewizji fałszy-

wego stanowiska Niemiec wobec

Traktatu Wersalskiego. Stresz-

czenie jego odczytu paryskiego

zamieściła również wiedeńska

„Reichspost“, organ partji chrze-

ścijańsko-społecznej, opierając się

na sprawozdaniu pisma  francu-

skiego, zaopatrując odnośną ko-

respondencję tytułem „Omyłki

profesora  Foerstera, „Foerster

wysłał do redakcji „Reichspost

sprostowanie, w którem zaznacza,

że francuskie sprawozdanie z je-

go odczytu jest tendencyjne.

„Reichspost“ sprostowanie to

przyjęła do wiadomości, ale za-

znaczyła, że brak w niem sprosto-

wania jego powiedzenia, że mapa

Europy, wytworzona Traktatem

Wersalskim jest najsprawieliwsza.

W tych dniach prof. Foerster

na uwagę wspomnianego pisma

odpowiedział następująco: W tej

formie się nie wyraziłem; powie-

działem natomiast, że wersalskie

uporządkowanie kwestji Gdańska

i korytarza polskiego wznowiło

starą sytuację, kiedy Gdańsk był
miastem  handlowem pierwszej

klasy dla całego polskiego „Hin-

terlandu“, podczas gdy ekspan-

zywna polityka Fryderyka Wiel-

kiego oderwała je od „Hinterlan-

du”, tak że stało się tylko mia-

stem prowincjonalnem. Tem nie

powiedziałem nic innego, jak tyl-

ko stwierdziłem, że zarządzenie

wersalskie o wiele lepiej odpo-

wiada etycznym okolicznościom i

gospodarczemu ułożeniu owych

krajów z całą wschodnią Europą,

aniżeli stan wytworzony przez

Fryderyka Wielkiego. Chociażby

Traktat Wiersalski miał jaknaj-
'«ięcej błędów, można je drogą
pokojową usunąć tak, jak stało
się to z reparacjami, ale jeśli cho-
dzi o rzeczywiste granice na
wschodzie, to niema tu nic inne-
g0, jak tylko logiczne zastosowa-
nie światowej zasady narodowo-
ściowej w jej pochodzie od zacho-
du na wschód. Dzięki sile tej za-
sady Niemcy same zorganizowały
się w państwo narodowe; ale z
drugiej strony Niemcy uniemożli-
wiły logicznie następstwa tej za-
sady w Europie wschodniej, tj. w
świecie zachodnich Słowian. Z
prób obrony tej zasady wyrosła
wojna światowa, ale historja šwia-
ta kroczyła dalej. Jeżeli Niemcy
próbować będą obalić znowu tę
zasadę, na której wybudowane
zostało ich państwo, to same ru-
ną. Można rewidować współpra-
cę grup nowych w kierunku pro-
stym, ale nigdy odwrotnie, gdyż
inaczej Niemcy staną się terenem
walki pomiędzy Zachodem a
Wischodem. Co odnosi się do
Gdańska i Korytarza odnosi się
również i do Górnego Śląska. Re-
wizja fałszywego niemieckiego
stanowiska wobec pokoju wersal-
skiego jest najdonioślejszym po-
stulatem dnia, jest ocaleniem
Niemiec i Europy przed nową ka-
tastrolą. ‚
Tak powiada profesor dr. Foer-

ster wiedeńskiej  „Reichspost“,
która pozwoliła sobie wątpić, by
znalazł się w Niemczech czło-
wiek, któryby tak otwarcie wy-
stąpił przeciwko dążeniom rewi-
zjonistycznym niemieckich czyn-
ników.

Cała prasa niemiecka okrzyk-
nęła prof. Foerstera zdrajcą stanu
i zbrodniarzem...
 

Konia za czapkę..
Nie bajka to, a smutna rzeczywistość,

Agencja Rolnicza „Terol* dono

si:
W jednem z miasteczek pow.

stopnickiego w woj. Kieleckiem, od

bywał się niedawno jarmark, na

który jeden z gospodarzy przypro-

wadził na sprzedaż konia, aby z u-

zyskanych pieniędzy zakupić tro-

chę odzieży.
Próżno jednak szukał gospo-

darz nabywcy. Nikt więcej ponad

5 zł, ofiarować nie chciał, Zmar-
twiony tem chłop wpadł na taki

pomysł, że zaczepił handlarza cza-

pek, wytargował odpowiednią dla

siebie za 7 zł, a że nie miał przy
sobie pieniędzy, więc przywdziaw

szy ją na głowę, oświadczył, że
przyniesie je za chwilę, pozosta-

wiając narazie jako śwarancję ko-

nia.

Handlarz konia przytrzymał,
lecz gdy minęło kilka godzin, a go
spodarz. nie wracał, zrozumiał, iż
padł ofiarą kawału, otrzymując ko-
nia za czapkę. >

Ponieważ taka tranzakcja nie
odpowiadała mu, przeto zaprowa-
„dził konia na rynek, skąd odjeżdża
ły autobusy i przyczekawszy ostat
ni odjazd, znalazł spóźn. pasaże-
ra, który, zamiast płacić za nocleg
w mieście odkupił konia za 6 zł.i
konno pojechał do domu. Przytem
przybywszy do siebie na wieś, rol-
nik ten puścił konia samopas na

szosie, uważając, że karmić niema
go za co, a koszt kupna był pra-
wie równy opłacie za przejazd au-
tobusem.
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wyświetla dziś i dni następnych
z niebywałem pewodzeniem

tilm dźwiękowy

„KOBIETA
Z MONTE CARLO"
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SZKICE I GBRAZKI,
WIZYTY.

Już to się od wielu łat utarł zwy-
czej, składania wizyt świątecznych.

Chcesz, czy nie chcesz, a iść musisz.
Trzeba też przyjmować najdziwniej-

sze wizyty.

Kominiarz, co cały 1ok składał wi-
zyty mojej służącej, w dniach tych uro-
czystych, przychodzi do mnie. Ja z ko-
lei chodzę do swoich wierzycieli i to
nie w celu broń Boże płacenia procen-
tów.

Kolenda!  Kolenda! i radują się
wszyscy ludzie, każdy coś komuś życzy
takiego czegoby mu  pożałował rok
cały...

Ale tak chce tradycja i nikt na tc
nie poradzi,

Przychodzi naprzykład do mnie
dziad wileński, niemowa od urodzenia i
tak powiada!

-—— Pszyszedł ja panu redaktoru wię-
szować, choć na kont zawodu naszego
to pan nadto interes nam psujesz. O
Kazimierzu sparaliżowanym to tak pan
i napisał, co ten cała noc z rozpaczy na
Szkaplerna na dancing poszedł, upił się
i kozaka tańcował.

Poszedł dziad,

Liebkind.
Pan ten przychodzi zresztą dość

często i jako żywo nie w celu, by mnie
natchnąć lepszą nadzieją.
— Sianowanie...
— Dzieńdobry panu,

przychodzi?

— Co ja nie mam psichodzić? Co?
Winszować przychodziłem... Kochaj-

mi sze! Sto lat, i żeby jeszcze ja u pa-
na pieniędzy pożyczał się.

No nie?
— Bardzo panu dziękuję. Ale ja

naprawdę pieniędzy nie mam,

przychodzi pan

Pan dziš

— Kto mówi o pieniądze, Nu ale
jak pan sam zaczynaleš, to możeby
pan zapłacił procentów.

— Nie mam.

— (o jest? Taki gość jak pan. Kro-
woderski zuch, można powiedzieć.
— Ale co się dotyczy...
— Ja się z panem wcale nie chcia-

łem dotyczyć.
Poszedł Liebkind,
Przyszli inni...
Od samych życzeń dostać można

kołowacizny, ale procenty które się
otrzymuje  przyprawiają człowieka 0

apopleksję.

I tak naprzykład: mój syn (lat trzy
i cztery miesiącej otrzymał album
piękności paryskich, a je żywą kurę,
która coprawda jajek od rcku nie znosi,
ale ma za to gruźlicę ptasią i astmę
przy pomocy której co godzina wydaje
nieludzki głos... Ciotka Aurelja przynio-
sła mi książkę pt. „Hygjena odżywiania,
czyli jak zachować piękną cerę i
wdzięk”, a żona (za moje własne 25zł.)
kupiła mi skarbonkę na której napisano
„Do $rosza grosz będzie trzos”.

Wszystkie te upominki oddam na
moralnie zaniedbaną młodzież w wieku
poborowym.

Najgorsze jest jednak to, że przy

otrzymywaniu takich prezentów trzeba
się radośnie uśmiechać, tak jak przy

słuchaniu dowcipów swoich przeložo-
nych. I to jest najbolešniejsze...

W każdym razie dobrze, że te świę-
ta minęły...

Ale prawda, przecież to nowy rok
za pasem.

O Boże!!

M. Junosza.

>

Ruch wydawniczy.
Okazowy numer pisma  dla

wszystkich. Rozpoczynając siód-
my rok istnienia, ilustrowane pi-
smo „Tęcza“ przeznacza — do-
rocznym zwyczajem — swój nu-
mer styczniowy na numer okazo-
wy. Pragnąc spopularyzowania
pisma, Wydawnictwo  „Tęczy”
obniża cenę zeszytu okazowego
do 1.—zł., wiedząc, że czytelnik,
zanim zaabonuje czasopismo, mu-
si je zobaczyć, oglądnąć, co ono
jest warte i jak wygląda. — Nu-
mer styczniowy „Tęczy” już wy-
szedł, Kto nadeszle znaczkami
pocztowemi, lub przez P. K. O.
nr. 201.270 złotówkę — otrzyma
odwrotnie ten numer, zawierający
100 stron druku, około 200 ilu-
stracyj, w tem wiele kolorowych,
reprodukcję barwną obrazu, oraz
wielokolorową okładkę.

„Tęcza” jest ilustrowanym
miesięcznikiem, pismem, które
zostało przystosowane specjalnie
do obecnej sytuacji kryzysowej.
Prenumerata roczna (którą moż-
na płacić kwartalnie) wynosi
22— zł. Za tę cenę otrzymuje
abonent 12 grubych zeszytów pi-
sma, oraz 4 książki darmo według
wyboru z obszernego katalogu.
„Tęcza” przynosi nowele, opowia-
dania, opisy podróży, wynalaz-
ków, ankiety, konkursy, rozrywki
umysłowe oraz obfitą kronikę
kulturalną.

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI.
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Czy oabędą się Ill Targi Północne?
Wobec znacznego pogorsze-

nia się konjunktury gospodar-

czej kwestja przypadających na

rok 1933 lll-cich Targów Pólnoc-

nych nie została jeszcze konkret-
nie rozstrzygnięta.

Mury kościoła po-Franciszkańskiego

W sprawie tej w. Magistracie
w dniach najbliższych ma się od
być nieoficjalna narada.

Dotychezas żadnych przygo-
towań w tym kierunku nie po
czyniono.

zagrożone.
Onegdaj zamknięte zostało

przejście koło murów po-Franci-

szkańskich, prowadzące z ul.

Franciszkańskiej do skwerku na
ul. Trockiej.

Powodem zamknięcia tego

przejścia jest obawa, ażeby osy

pujące się gzymsy murów po”

Franciszkańskich nie zraniły prze-

chodniów, jak to wydarzyło się
przed kilku tygodniami.

sA

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ.

Naogół pochmurno i mglisto

z niewielkiemi przejašnieniami,

zwłaszcza w wileńskiem. Tempe-

ratura w pobliżu zera stopni.

Słabe wiatry zachodnie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— 7а duszę śp. Wiktora God-

lewskiego. We czwaitek dn. 29

bm. o godz. 9 w Kościele OO. Mi-

sjonarzy odprawi się Mszę św.

żałobną za duszę śp. Wiktora

Godlewskiego, na którą zaprasza-

ją rodzinę, krewnych i znajomych

członkowie IX Konierencji.

SPRAWY MIEJSKIE.

— Nowy budżet m. Wilna.

Praktyka lat ubiegłychwykazała,

że racjonalność gospoderki miej-

skiej cierpi ogromnie na skutek

stałego spóźniania się Magistratu

z przedkładaniem Radzie Miej-

skiej budżetów. W związku z tem

władze nadzorcze rok rocznie w

sprawie tej ingerowały. Zmienia-

jąća się jednak: z zawrotną szyb-

kością piynność konjunktury go-

spodarczej najczęściej zmuszała

Magistrat do wlelokrotnego prze-

rabiania budżetu zanim wpływał

оп па Radę Miejską, co w rezu|-

tacie sprawiało, że budżet wcho-

dził w życie dopiero jesienią.

W tym jednak roku, w ogól-

nej swej strukturze preliminarz

budżetowy został już opracowa-

ny i jest przedmiotem obrad Ma-

gistratu, który zakończył już roz-

patrywanie strony dochodowej.

W pierwszej połowie stycznia zaj-

mie się nim Miejska Komisja Fi-

nansowa, by już w lutym nowy

preliminarz budżetowy przedłożyć

na plenum Rady Miejskiej.

Nowy budżet, jak się dowia-

dujemy, nie zawiera żadnych no-

wych inwestycyj i jest wzorowa-

ny naobecnie sporządzanych bud-

żetach miesięcznych.

— łubożała inteligencja na-

próżnokołatałado Magistratu.

Komunikują nam, że w ostatnich

dniach przed świętami w wydzia-

le opieki społecznej Magistratu

wzrosła nagle ilość ósób, ubiega-

jących się o przedświateczną po-

moc. Zaznaczyć należy, że po

większej części zgłaszały się o-

soby z pośród intełigencji, które

najczęściej dotychczas z pomocy

nie korzystały, a które dopiero w

ostatnich czasach straciły mo:

żność zarobkowania.
Wydział opieki społecznej nie

mógł ze wzgiędu na szczupłość

funduszów i szeroko „zakrojoną

akcję oszczędnościową wewszyst-

kich tych wypadkach załatwić in-

teresantów pozytywnie. Wiele

więc osób musiało zrezygnować

z nadziei pomocy przedświątecz-

nej.

— Liczenie przechodniów

na Zielonym moście. Idący

wczoraj przez Zielony most prze-

chodnie zwracali uwagę na kilku

mężczyzn, stojących na wspo”

mnianym moście od rana aż do

nocy i przyglądających się pilnie

każdemu przechodniowi oraz po-

jazdom.:
Byli to bezrobotni pracownicy

umysłowi, którzy zatrudnieni zo-

stali przez Wojewódzki Komitet

do Spraw Bezrobocia w biurze

statystycznem _ Magistratu m.
Wilna.

Ponieważ w biurze nie było

miejsca dla nich, (ja Komitet, nie

chciał wypłacać pieniędzy bez

pracy.. bo to podobno demora-

lizuje ludzi, przeto posłano ich

na Zielony most, ażeby liczyli...

ile w ciągu dnia przesunie się

„przez most przechodniów i po-.

jazdów.

przysmak Albionu
Istnieją potrawy tradycyjne i

narodowe, niemniejszą czcią Ota-

czane niźli pieśń starodawna czy

historyczny ubiór.

W Anglji np. wierność w sto-

sunku do ulubionego plum-puddin-

gu stanowi nieledwie formępatrjo-

tyzmu.

"Merry Christmas! Oto właśnie

po zupie z ogona wołowego, ox-

tail, i po ślicznie różowym łososiu,

spoczywającym na podłożu z pie-

truszkami, pojawił się na wigilij-

nym stole tak zwany „baron of

beef”, dosłownie baron wołowy, a

właściwie olbrzymi tradycyjny ros

bif z najlepszej polędwicy, przystro
jony wianuszkiem wonnych trufli,

potem zaś mdyk z wachlarzem

piór w ogonie, kruchy i delikatny

w otoczeniu pieczonych kaszta-

nów. -

“1 oto nagle cisza czyni się przy

 

W „dniu wczorajszym  zatru-
dniono przy tej „pracy” 6 bezro-
botnych.
— Zapas cegiełek klinkie-

rowych. Po ułożeniu jezdni klin-
kierowej na uł. Zamkowej i Wiel-
kiej pozostało jeszcze 22000 ce-
gieiek. Zapas ten złożony jest o-
becnie na ul. Wielkiej u wylotu
na Bzksztę. Sekcja techniczna
Magistratu projektuje wykorzy
steć go do wybrukowania kilku
dojazdów do ul. Wielklej. Ogó-
łem dałoby się wybrukować 450
metr. Roboty te mają być,prze-
prowadzone na wiosnę roku przy-
szłego. A tymczasem klinkier
rozkradną ..

Z MIASTA.
— Chleb tla bezrobotnych.

Wojewódzki Komitet do Spraw
Bezrobocia rozdał przed świętami
B N. 18 tysięcy klg, chleba dla

10.000 osób. Część bezrobotnych
nie zdążyła otrzymać tego zasilku,
wskutek niezbyt licznego aparatu
administracyjnego, dlatego też
zakończenie rozdawnictwa chleba
odbędzie się 30 i 31 r. b.

Rozdawnictwo odzieży.
Jutro, o godz.'9-ej rano, Wojew.
Kom. do Spraw Bezrobocia roz-
poczyna wydawać odzież dla bez-
robotnych. W bieżącym tygodniu
odzież otrzyma około 100 rodzin
najbardziej potrzebujących.

300 bezrobotnych przy
pracy. Wojewódzki Kom. do
Spraw Bezrobocia zatrudnia w
bież. tyg. 300 bezrobotnych za
sumę 5 tys. zł.

SĄDY.
— Proces prasowy. W dniu

30 bież. mies. w Sądzie Okręgo-

wym odbędzie się proces prze-
ciwko Janowi Jaskólskiemu, b.
redaktorowi odpowiedzialnemu
nieistniejącego obeenie pisemka
„Wieczór Wileński", oskarżonemu
o zniesławienie adw. Slonim-
skiego.
SPRAWY UNIWERSYTECKIE,
„— Absolwenci U. S. BL, Ko

mitet Wykonawczy Absolwentów
U.S.B. wzywa wszystkich kolegów
(żanki) do wzięcia gremjalnego u-
działu w uroczystościach pogrze-
bowych ś. p. Rektora Wiktora Sta
niewicza. Niech liczna obecność
absolwentów U. S. B. świadczy o
głębokiem odczuciu przez absol-
wentów bolesnej straty, — niech
będzie hołdem, złożonym pamięci

ukochanego Profesora i Sternika
nawy uniwersyteckiej w jednym z
najcięższych okresów.

SPRAWY SZKOLNE.
— Wycieczka pedagogiczna

do Warszawy. Kuretorjum O-
kręgu Szkolnego Wileńskiego or-
ganizuje wczasie feryj zimowych
wycieczkę pedagogiczną do War-
szawy.

Szczegóły projektowanej wy-
cieczki omówione będą we czwar=
tek; dnia 29 b. m. o godz. 7:ej
wiecz. w sali konferencyjnej Ku-
ratorjum, ul. Wolana 10, na któ-
re zainteresowanych wycieczką
niniejszem zawiadomieniem Ku-
ratorjum zaprasza.

Wycieczka szkolna w
Wilnie. W okresie świąt Bożego
Narodzenia bawiła w Wilnie wy-
cieczka słuchaczy warszawskiego
seminarjum nauczycielskiego. Wy-

cieczka zeznajomiła się z zabyt-
kami Wilna oraz zwiedziła Troki,

Zielone Jeziora i okolice pod-
miejskie.

i HANDEL i PRZEMYSŁ
— Zapowiedź zamknięcia

„dwóch tartaków. Z dniem
stycznia przyszłego roku z powo-
du trudności finansowych unie-
ruchomione zostaną tartaki: Sier-
szatera na Antokolu i Chwolesa

stole. Wszystkie oczy zwracają się
ku drwiom, Po chwili ukazuje się
w nich procesja złożona ze wszyst
kich domowników, na samym koń-
'cu kroczy z powagą na;starszy słu

żący, co nieraz całe życie przesłu-

żył w tym domu. sztywno wy”

ciągniętych rękach niesie srebrny
półmisek, na którym panoszy się

okrągła i masywna forma ciasta,

ukoronowana gałązką ostrokrze”
wu, również tradycyjną roślinką

Gwiazdkową, wiecznie zieloną i

zdobną w czerwone jagody. To on!

To król ciast Plum-Pudding tryum
falnie wjeżdża na stół! Wita go

wybuch oklasków, śmiechy i okrzy
ki, szampan pieni się w kieliszkach
— wiwatom niema końca! Merry

Christians! Wesołych Świąt!

Co to właściwie jest, ten sma-
kowity symbol Gwiazdki w Anglji?

Przyjrzymy się jak sobie z nim po-

czyna czyściutka gosposia angiel-

ska, a może i która z naszych pań

domu zechce w tym roku uraczyć

"ESPSS

DZIENNIE MIEKBREKI

na Pióromoncie.
Zamknięcie tych warsztatów

pozbawi pracy 60 robotników.
Uruchomienie fabryki

Balberyskiego. Unieruchomiona
od dłuższego czasu febryka te-
ktury Balberyskiego w N.-Wilejce
ma być z dniem 1 stycznia pu-
szczona w ruch. Fabrykę wydzier-
żawiła spółka na czele której
stanął Bunimowicz. |

Fabryka zatrudni około 100
robotników, co niewątpliwie przy
czyni się znacznie do zmniejsze-
nia się liczby bezrobotnych. -
— Ryby sowieckie w Wil-

nie. W okresie przedświątecz-
nym przez graniczną stację Stołp-
ce przybył do Polski szereg
transportów z rybą sowiecką. O:
gółem Sowiety eksportowały do
Polski 200 ton ryb, przeważnie
mrożonych sandaczy i leszęzy.
Transporty te częściowo znalazły
rynek zhvtu równiaż w Wilnie

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Posiedzenie izby Rze-

mieślniczej. W dniu dzisiejszym
odbędzie się plenarne posiedze-
nie Izby Rzemieślniczej.,

Tematem obrad będzie spra
wa ustalenia wytycznych pracy

w roku 1933.
— Konferencja piekarskaw

Inspektoracie Pracy. W Inspe-
ktorzcie Pracy odbyła się konfe-
rencja właścicieli zakładów  pie-
karskich z przedstawicielami or-
ganizacyj robotników piekarskich

Na konferencji tej omawiano
sprawę podpisania nowej umowy
zbiorowej w zawodzie piekarskim
na rok 1933.
W wyniku tych obrad po-

wzięto uchwałę, odraczającą ko1-

ferenc ę do połowy stycznia

1933 roku. :
Obie strony, pracodawcy i

pracowaicy, zgodzili się na od-
roczenie konferencji z tem, że
do czasu zwołania następnej kon-
ferencji obowiązywać będzie do-
tychczasowa umowa zbiorowa
podpisana 7 lipca roku bież

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Ze Związku Absolwen-

tów Gim. Jezuitów w Wilnie.
Na zebraniu dn. 24 b. m. został
obrany nowy Zarząd Związku w
składzie następującym: Prezes
kol. lllinicz Zdzisław, w. prezes
kol. Jurago Stanisław, Skarbnik
kol Sarnacki Józef, sekretarz kol.
Czerniachowski.

Następnie ze względu na dy-
misję poprzedniej Komisji Rewi-
zyjnej obrano nową w skład któ-
raj wchodzą: kol. Pawłowicz Cze-
sław-Prezes kom. Rewiz., oraz
członkowie kol. Dzierżyński i koi.
Pereszczako.

 

Teatr i muzyka.
— Teatr Wielki na Pohulance. —

gra dziś po raz ostatni po cenach zniżo-
nych „Sprawę Dreyfusa”.
— Jutrzejsza premjera „Marjusza'

Jutro wchodzi na afisz Teatru Pohulanka
przepiękna sztuka Pagnol'a „Marjusz%,
która na wszystkich scenach europej-
skich cieszyła się nadzwyczajnem powo-
dzeniem. Premjera ta na scenie wileń-
skiej będzie tem milszem świętem arty-
stycznem, że w kapitalnej roli ojca Mar-
jusza, wystąpi gościnnie ułubieniec publi
czności, znakomity artysta Leon Wołłej-
ko. Obok niego w rolach głównych M.
Szpakiewiczowa, Koronkiewiczówna, Po
śpiełowski (rola tyt.), Neubelt w otocze-

niu całego szeregu wybitnych sił naszego

dramatu w rolach :nniejszych. Reżyseruje
"Tomaszewski, Piękne dekoracje portowej
tawerny, słonecznego wybrzeża Marsylji
—. stworzył Wiesław Makcjnik.

„Marjusz“ grany będzie po raz drugi
i trzeci 30 i 31 bm.
— Na Sylwestra, tradycyjna Noc

śmiechu i szaleństwa, w Teatrze na Po-
hulance, 31 bm. o godz. 11,30 w nocy
w Teatrze na Pohulance odbędzie się

tradycyjne przedstawienie sylwestrowe
na powitanie Nowego Roku.

Program, jak corocznie, przedstawia

się bardzo interesująco. Prócz szeregu

kapitalnych niespodzianek, złożonych z

powitania Nowego Roku, sylwestrowego

skeczu, rewellersów, piosenek i t. p. —
odegrana zostanie tryskająca humorem,
sylwestrowa farsa w šwietnej reprezenta

cji artystycznej z Grolickim, Bieleckim,

Detkowską - Jasińską, _ Niedźwiedzką,

Hajdamowiczówną, Paszkowską i innymi

na czele.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Wystę-

py Janiny Kulczyckiej. Dziś znakomita
artystka Janina Kulczycka czarować bę-
dzie widownię całą gamą swych wdzię-
ków i głosu w melodyjnej i wesołej ope-

retce Kollo „Lady Chic”: Zniżki akade-

mickie ważne. >

— „Yo - Yo" Sylwestrowe. W dniu
tradycyjnego Sylwestra oczekuje wszyst-

kich miła niespodzianka w postaci rewji

„Yo - Yo“,
— Popoludniowe przedstawienie. W

niedzielę 1-go stycznia ukaże się na przed
stawieniu popołudniowem po cenach zni
żonych „Wiktorja i jej huzar”.

swych gości tem zamorskiem dzi-
wem?

Funt mąki, funt łoju wołowego
drobniutko posiekanego, funt ok-
ruszyn chleba, z dziesiątek jaj —
oto składniki, kióre posłużą do u-
tworzenia podstawy dla licznych
aromatów, stanowiących tajemnicę
pysznej woni plum - puddingu. Cho
dzi tylko o to by masę tę zagnieść
do idealnej jednolitości Wtedy do
rzuca się pół funta cukru pudru,
pół szklanki brandy, sok z dwuch
cytryn i znowuzaczyna się dokła-
dne i energiczne mięsienie,

Wkeszcie nadchodzi moment
rzucenia w ciasto funta rodzyn-
ków korynckich, uncji- korże-
ni wodnych, pół funta rodzynków
smyrneńskich a  przedewszyst-
kiem pół funta „cut - peel”, Jest
to mieszanina smażonych moreli,
skórki cytrynowej i pomarańczo-
wej, łupiny ananasa i trawki zwa-
nej angeliką. Pozostaje już teraz
tylko wlać ciasto do serwetki, w

Wigilijne „Sito.
W gwiazdkowym numerze „Słowa”*,

w artykule p. t. „Usmiech Wigilijny” aie-

jaki pan I W. mianujący siebie „nietu-

tejszym", ale „wmieszkanym“ od lat dzie

sięciu w Wilnie, utyskuje żałośnie nad

nieznajomością dawnych zwyczajów i po

traw wigilijnych wśród młodszego poko-

lenia na Wilenszczyźnie.

Bo — proszę sobie tylko wyobrazić

tę ignorancję -— młodzi już nie wiedzą,

co to jest „sito“! (Pan L W. ubolewa

nad tem trzy razy). A przecież „sito“,

poucza autorytatywnie pan I, W. — to

jest „woda, zaprawiona miodem”, nie-

odzowny i tradycyjny napój, podawany

przy wieczerzy wigilijnej.

No i patrzcież państwol  Pijaliśmy

przez stulecia przy akcji miodową sytę;

a nie wiedzieliśmy, że obyczaj każe ją

zastąpić takiem okrągłem drucianem si-

tem z drobniuchnemi oczkami, I trzeba

było dopiero opatrznościowego wdania

się przybysza, żeby nam to tak przeko-

nywująco ku neszeinu wstydowi wytło-

maczyć!

Odtąd będziemy pilnie słuchali kom-

petentnych rad para I. W. popijając sma

kowicie „sito“, ale pod następującym wa

runkiem;

Redakcja „Słowa”* znajdzie nieco

czasu na przypuszczanie pzez krytyczne

sito wynalazków swych współpracowni-

ków, a pana £ W. pośle zataz, jeszcze w

czasie bieżących ieryj świątecznych, na

kurs dokształcający do zwyczajnego gim

nazjalnego polonisty. Tam mu zaśwytło-

maczą, że sito jest i zadauże i zatwarde

do picia i lepiej je zastąpić odwieczną

sytą, czyli wodą „syconą miodem“, kto-

rej nazwa jest wspólna ze znanemi po-

wszechnie w całej Polsce pojęciami sy-

tości, sycenia i miodosytni.

Qi te przyjezdne meniory, z „wigi-

ljnemi sitami*! Strasznie dziurawe Ocz-

ka mają niekiedy ich sita. Wartoby je

chociaż raz do roku na wigilję zalepiać

plastrem prostego zastanowienia.

J. B.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 28 grudnia.

1.40: Przegląd prasy. Kom. meteor.

Czas. 12.10: Muzyka z płyt. 14,45: Utwo-

ry Feliksa Mendelsohna. 15.15: Giełda

rolnicza. 15,25; Kom. Zw. Młodz. Polak:

15,35: Aud. dla młodzieży. 16.00: Utwo-

ry Gounoda, 17.40: „Przysposobienie ko-

biet do pracy w przemyśle”, odczyt.

18.00: Muzyka lekka. Wiad._ bieżące.

18.40: Codz. odc. pow. 19.15:Recytacje

w wyk. Ireny Ładosiówny, 19.30: „Po-

chód Wyspiańskiego przez Polskę” —

felj, 20.00: Koncert. 20.50: Wiad. spor-

towe. 21.00: Koncert pośw. twórczości

K. Szymanowskiego. 22,00: „Na widno-

kręgu”. 22,15: Muz. tan. 22.40: „Magnat

rewolucjonista” — odczyt. 23.00: Muzy-

ka taneczna. я

Z ZA KOTAR STUDJO,

Jak grano Wyspiańskiego w Polsce?

W/ środę o godz. 19,30 znany krytyk

liferacki i essaysta p. Roman Zrębo-

wicz, wygłosi przed mikrofonem odczyt

p. t. „Pochód Wyspiańskiego po | ol-

sce'. Będzie to szereg spostrzeżeń na

temat. inscenizacji sztuk wielkiego Po-

ety, granych ostatnio przez wszystkie

teatry w Polsce. Prelegent wchodził w

skład Komisji Ministerjalnej, która oce-

niała wysiłek teatrów, zgłoszonych do

konkursu na najlepsze wykonanie dzieł

Wyspiańskiego,
Karol Szymanowski przedmikrofonem.

Dzisiaj o godz. 21.00 rozgłośnia war-

szawska nadaje na całą Polskę godzinną

audycję, poświęconą wyłącznie  twór-

czości znakomitego kompozytoraKarola

Szymanowskiego. Radjosłuchacze będą

mieli sposobność usłyszenia kilku nie-

znanych dotychczas utworów. Będą to

trzy pieśni kurpiowskie w wykonaniu

p. Stanisławy Korwin Szymanowskiej.

Poza pieśniami program zawiera sonatę

na skrzypce i fortepian w wykonaniu

świetnej skrzypaczki Ireny Dubiskiej i

samego kompozytora, który na zakoń-

czeńie koncertu odegra trzy

mazurki.

jeszcze

WYPADKI.
—Pijani stoczyli, się ze schodów.

W dn. 26 bm. Szarnecki Michał (Wiłko-
mierska 42) i Sienkiewicz Eugenjusz (Wi-
wulskiego 26) w drodze do mieszkania
Sienkiewicza na pierwszem piętrze spa-

dli ze schodów, dotkliwie się tłukąc. Le

karz Pogotowia udzielił BE
pierwszej pomocy i ulokowa! ich w szpi

talu św. Jakóba w stanie ciężkim. —
Obaj byli pijani.

ja OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".
Zamiast wizyt Świątecznych i Nowo-

rocznych Janostwo Olszewscy zł. 5 —
dia najbiedniejszych Emilja Buczyńska zł,
10 — na herbarciarnię dla inteligencji
N. O. K.

_. Szymonostwo Renigerowie zł. 5 na
XII Konf. Św. Wincentego a Paulo, zł. 5
— na zubożałą inteligencję i zł. 5 — na
głodnych.

Kazimierzostwo Rudziewiczowie zł. 5
na herbaciarnię dla inteligencji i zł. 10 —
dla najbiedniejszych Janina i Stanisław
Jastrzębscy zł. 3 na Il. Konf. męską Tow.
Św. Wincentego a Paulo.

Klemens Kochański zł. 5 dla bezro-
botnych Doktorostwo Zawadzcy zł. 5 na
zoba” = inteligencji.

„ J. zł, 2— dla najbiedniejszych.
К. 5., zł. 3 — dla wdowy z 2-giemdzieci.

której ściska się je jaknajmocniej,
i uczyniwszy wielki węzeł — po-
grąža się zawiniątko w, gotującej
się wodzie.

Po upływie ośmiu godzin goto-
wania, — tak, tak! ośmiu godzin!
<i wyspiarze jednak są cierpliwi!
— zachwyconym oczom ukazuje
się piękny plum - pudding,ważący
A i pół kilo, rozkosznie brunatny
i marmurkowato porysowany ro-
dzenkami i smażonemi owocami.

I nie zapomnijmy, broń Boże!
o „mince - pies”, rodzaju paszteci
ków, które są jakby potomstwem
plum - puddingu. Dziwaczne to
smakołyki! Kawał plum-puddin-
gu sieka się z kawałkiem wołowe-
go ozora i smażonemi owocami
przesyconemi rumem. Masę tę na
kłada się na malutkie podkładziki
z francuskiego ciasta. Gdy już się
jest solidnie najedzonym po wigi-
lijnym obiedzie, zawsze się znaj-
dzie jeszcze jakieś miejscuszko na
taki maleńki „mince - pies”.

Odwrót p. Vygandas-PurickiSa.
P. VWygandas-Purickis, wybitny

dziennikarz litewski, który w piśmie
„Musu Vilnius“ z 10-go bm. rozwa-
żał pytanie, czy nawiązanie stosun-
ków z Polską nie byłoby korzystne
dla Litwy, ogłasza obecnie w „Lie-
tuvos Aidas“ nr, 287 z 17-go bm.
uwagi tej trešci:

„W! nr. 34 „Młusu Vilnius" au-
tor wykazywał argumenty, używa-
ne przez tych, co się starają wyka-
zać potrzebę mniej lub więcej bli-
skich stosunków z Polską, Głó-
wnym ich motywem jest to, że Li-
twini, mając stosunki z Polską, mo
gąc tam jeździć i zapraszać roda-
ków z ziem okupowanych do sie-
bie, mogliby jednocześnie lepiej u-
chronić tych rodaków przed wy-
narodowieniem. Niekiórzy nawet
myślą, że drogą nawiązania sto-
sunków z Polakami da się uzyskać
od nich przyrzeczenie, że przesta-
ną prowadzić politykę wynarada-
wiającą na ziemiach okupowanych.
Jeszcze inni wysuwają argument
korzyści gospodarczych, jakieby
Litwa miała, utrzymując z Polską
stosunki. Wskazuje się przytem na
nowe rynki zbytu dła produktów
litewskich w Polsce, na tranzyt ko
lejowy, na spław drzewa Niem-
nem. Są tacy również, którzy u-
żywają argumentu obawy przed
Niemcami. Mianowicie Niemcy po
uzyskaniu swobody zorojeń rozpo
czną swój Drang nach Osten, a
ponieważ Litwa jest stosunkowo
najsłabsza, przeto Kłajpeda będzie
pierwszym objektem tego Drangu.
Niemcom mogłaby Litwa się o-
przeć jedynie wespół z Polską.

Błędne byłoby twierdzenie, że

żadnego niebezpieczeństwa wyna
radawiania niema.

Czy jednak nawiązanie stosun-

ków z Polską mogłoby usunąć to

niebezpieczeństwo. Czy przy ist-

nieniu stosunków polsko - litew-

skich mogliby Litwini oddziaływać

na ludność Wileńszczyzny w takim

stopniu, by zneutralizować wpły-

wy polskie? Czy Polacy wtedy po-

zamykaliby na ziemiach okupowa-

nych szkoły polskie i zaczęliby na

ich miejsce stawiać szkoły litew-

skie? Jasną jest rzeczą, że nie.

Korzyści ekonomiczne? Ow-

szem płynęłyby one, lecz nie dla

Litwinów, ale dla Poiaków. Pola-

cy, taksamo, jak i Litwini, nie mają

gdzie zbyć zboża, bydła, mięsa,

produktów mleczarskich, lasu i
innych surowców, produkowanych

przez Litwę. Natomiast Polacy mo

gliby wiele swych towarów Litwie

sprzedać. Już dzisiaj, przy braku

stosunków bezpośrednich i bezpo

średniej komunikacji z Polską, Li-

twa nie może się obronić przed pol

skiemi towarami. A co byłoby wte
dy? Tranzyt? Skąd i dokąd? Po-
bieżny rzut oka na mapę przeko-
nuje Litwinów, że najbardziej na-
turalnym i odpowiednim wylotem

Polski na świat jest dolina Wisły
z Gdańskiem i Gdynią a nie Litwa

z Kłajpedą. Przy najlepszych na-

Litwini stratę Wilna zawdzięczają Niemcom.
Kowieński „Dienos Naujenos“,

nawiązując do znanego artykułu

dr. Puryckisa i do konsekwencji
tego wystąpienia, zauważa, że, jak

się okazuje, niebezpieczeństwem

jest poruszać sprawę wileńską bez

koniecznej ostrożności. Pismo wy-

raża przekonanie, że do opano-

wania Wilna przez Polskę w

znacznym stopniu przyczyniły się
wszelkie utrudnienia, czynione

przez Niemców Litwie w organi-
zacji jej siły zbrojnej. Motywem
tej akcji miała być myśl Luden-

doria, że Polska, wzamian za

Słuszna.kara”za ni
W wigilję, dn. 24 grudnia Wer-

sowski Józet (ul. Legjonowa 142) i

Rudziński Jan (Legjonowa 140) u-

dali się na staw polny celem ogłu-

    

UWAGAII |
herzy na Cakrzytę

znajdą artykuły edżywcze
Światewej sławy
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w Firmie °

W. CHARYTOKÓWICZ i S-ka
APTECZNY D. - H.

Wilno, Mickiewicza nr. 7.
Tel. 9 — 71.

       
    

  

 

Oblany suto ponczem i podpa-
łony „krół ciast” staje na środku

stołu i przy zgaszonej elektryczno-
ści, goreje niesamowitym blaskiem,
rzucając na rozradowane wokoło
twarze fioletowe refleksy. I to je-

szcze nie wszystko, jeszcze nie
skończył swej roli. Przecież wnę-
trze jego kryje zawyczaj niecierpli
wie wyglądane podarki. Oto z od-
krojonego kawałka wyłania się spi
nka złota lub srebrna dla kawale-
ra, takiż naparstek dla starej pan-
ny, pierścionek dla panny na wy-
daniu, pieniążki dla dzieci.

Na wszelkich szczeblach dra-
biny społecznej w dzień Gwiazdko
wy króluje plum - pudding, W szko
łach i internatach procesja puddin
gowa jest specjalnie uroczysta.O-

twiera ją siwobrody Gwiazdor, za
mim podwójny szereg niesie z na-

maszczeniem _ „plum - pudinżki”.

Na ich widok piekielny hałas wy-

bucha na sali, głosy wszystkich

zwierząt świata są w użyciu, ze

 

szczenie rybostanu.

  
wet chęciach Polacy nie mogliby |
bodaj skierować większego tranzy-
tu przez Litwę, gdyż byłoby to
przejawem zbyt niehandlowym i
niegospodarczym. Próżne też na-
dzieje kłajpedzian na spław drze-
wa. Gdyby spław drzewa Niem-
nem był sprawą handlową, to mógł
by się odbywa! już obecnie, gdyż |
przecie Litwa spławu tego nie krę |
puje: Rokowania w Kopenhadze i —
Lugano wyraźnie wykazały, że Po |
lakom chodziło nie o stronę gospo
darczą, a tylko polityczną. S

Niebezpieczeūstwo niemieckie? |
Przypuściwszy nawet, że niebez- |
pieczeństwo to jest istotnie realne
i bliskie, zachodzi pytanie, czy Po
lacy mogliby od Litwy niebezpie- |
czeństwo to oddalić. O ileby nawet |
mogli, to byłoby rzeczą naiwną |
myśleć, że uczyniliby to przez fi-
lantropję. Każdą swą pomoc Pola
cy sprzedaliby drogo. W pierw.
szym rzędzie zażądaliby wzamian
za pomoc uznania aneksji ziem o
kupowanych. Tylko człowiek na-
iwny może myśleć, iż Litwini mo-
gliby korzystać z pomocy polskiej,
a jednocześnie prowadzić walkę o
wyzwolenie Wilna.

Tak więc, gdy się bliżej przyj:
rzeć wszystkim argumentom, uży
wanym dla poparcia opinji w spra-
wie potrzeby zmiany dotychczaso--
wego stanowiska litewskiego wzglę
dem Polski, okazuje się że są one |
czystym mirażem i cieniem bez tre
ści. Cena tego mirażu? Pogrzeba-
nie wszystkich niemal nadziei litew
skich co do Wiilna. Przedewszyst-
kiem znikłby problem wileński z.
forum międzynarodowego. Sytua- |
cja dzisiejsza wciąż jeszcze przy- ||
pomina światu, że coś nie jest w |
porządku. Wciąż przypomina o po
śwałceniu podpisanego traktatui
gwałcie polskim. Ledwieby zaś zni
kła trawa, porastająca na droga
przy linji administracyjnej, znikła-
by też sprawa wileńska z aren

międzynarodowej.
Drugim, jeszcze gorszym obja:

wem byłoby załamanie się litew-

skiej energji i litewskiego zdecy-

dowania do walki. Dzisiaj nietru-

dno jest pobudzać naród hasłem:
Wróg zagarnął stolicę i trzecią
część terytorjum, stańmy wszyscy

do walki! Wtedy takich haseł nie |
możnaby stosować, Litewska ener

gja i zdecydowanie by się załama-

ły. Litwini oswoiliby się z sytu-
acją, a odzyskanie okupowanej sto

licy stałoby się jedynie nierealną |
romantyką. "PAŃ

 

   

         

    
  

 

   

   
   

 

  
     

 

   

   

 

 

 

    

 

     

   

 

  
  

  
   

    
  

   

   

+

 

 

Poprzędnie rozważanie p, Pury |
ckisa wywarły wrażenie, że uzna- —

je on pewne dane, przemawiające

za nawiązaniem stosunków z Pol--

ską. Wywołało to nawet pewne
poruszenie w Kownie. Obecnewy-
jaśnienie przyjęto z zadowoleniem

w.. Berlinie („Berl. Tagebl.'=nr.

603 z 21-go bm.).

ułatwienie zdobycia Wilna, wy--
rzeknie się Poznania na korzyść

Rzeszy. Rachuby te jednak za

wiodły, gdyż Polska wystąpiła |

otwarcie, jako przeciwnik Nie-|
miec, wyrzekając się dotychcza-|
sowej symulacji przymierza, jaką|

były legjony Piłsudskiego. Utru-
dnienie Litwie organizacji woj-

ska, według wiadomości „D. N.*

Niemcy tłomaczą obecnie obawą.

przed wtargnięciem armji litew-

skiej do Prus Wschodnich i za- |
garnięciem Tylży, Królewca i t. d:

+ aĄ

 

  

  

 

   
  

szania ryb granatem przez nich sa
mych sfabrykowanym. W pewnej

chwili granat rozerwał się w ręku |
Wersowskiego, Skutkiem wybuchu
Wersowski doznał ciężkich obra-|
żeń (uszkodzenie lewego uda i po-

kaleczenie obu rąk), Rudziński zaś.

doznał ogólnych obrażeń i utraty
słuchu. Obu w stanie ciężkim u--

mieszczono w szpitalu św. Jakóba. a

  

   

 

   
Sala do wynajęc

na Z i zebrania
Orzeszkowej 11

|_od 11—3iod6—8wiegz.

 

 

specjalnem uwzględnieniem ryku
osła i małpiego skrzeku.

Na pokładzie statków floty Je- |
go Królewskiej Mości Brytyjskiej |
miłość do puddingu wzniesiona

 

a
jest wprost do wyžyn kultu. Tru- |

 
«dno sobie wyobrazić wiele mogą
pochłonąć majtkowie angielscy te- |
go specjału, zwanego przez nich|
„plum - duff". 2
W dzień Bożego Narodzenia na |

środokręciu przystrojonem girlan-
dami z kolorowych papierków
podobiznami wszelkica możliwy:
krewnych, przyjaciół i znajomych
— pojawia się uroczysty orszak|
„plum - dufłowy”. Na czele postę-
puje orkiestra okrętowa, następnie
kroczą marynarze niosące olbrzy-
mie półmiski pieczeni wołowej, po
trawek zdrobiu i szynki, i nako-
niec „to, co najważniejsze”: potę-
żny, monstrualnej wielkości „plum
duff”, pod którego ciężarem ugi-
nają się dwaj barczyści marynarze.

(D. c. n.) х

 

  

  
  
   

  

   

 

     
 



większą

Z KRAJU.
Mówiły jaskółki, że niedobre spółki.

Przed świętami Bożego Naro-
dzenia utworzyła się we wsi Bro-
dy, gm. gródeckiej, pow. moło-
deczańskiego „spółka", która po-
stawiła sobie za zadanie wywieźć

ilość świerków z lasów
i sprzedać je na rynkach oko-
licznych.

Największy zapas świerków
zabrał ze sobą na targ do Moło-
deczna jeden ze spólników Kużź-
mitowicz, pieniędzy jednak przy-
wiózł najmniej.

To stało się przyczyną bójki,
do której doszło podczas rozli-
czania się spólników. Aleksander
Pudon, Paweł Cholewiński i Mi-
chał Kuprjan napadli na niesu-
miennego spólnika i w rezultacie
bójki wybili Kuźmitowiczowi dwa
zęby i przebili mu lewy policzek.

Kuźmitowicza odstawiono do
szpitala w Mołodecznie, pozostali
spólnicy zostali aresztowani i osa-
dzeni w więzieniu.

Zamiast na święta dostał się do szpitala.

W pociągu zdążającym z Mo-
łodeczna do Wilna wśród wielu
pasażerów, jadących na święta
Bożego Narodzenia do domu lub
w gościnę, znalazł się również
Tomasz Kozakiewicz mieszk. wsi
Zarudzicze, gm. bienickiej. Pasa-
żer, pomimo najszczerszej chęci
nie mógł inaczej dostać się do
Wilna, jak koleją, a że nie miał
pieniędzy na bilet postanowił
pojechać na „gapę*. W odległo-
ści 400 metr. od st. Zalesie do

Zatonięcie
Pierwszego dnia świąt ;we wsi

Tomaszewo, keło Olkienik 17-letni
Piotr Jankunas, ślizgając się na

pasażera jadącego na gapę zbli-
żał się konduktor. Bojąc się kon-
sekwencji tego spotkania. Koza-
kiewicz nie namyślając się długo,
wyskoczył z pociągu znajdujące-
go się w pełnym biegu. Skok ten
dla pasażera jadącego „na gapę"
był fatalny. Kozakiewicz wyska-
kując z pociągu dostał się pod
koła, które odcięły mu 4 palce.
Fmatora wolnej jazdy odwieziono
do szpitala w Wilejce.

na jeziorze.
jeziorze wpadł do wody i utonął.
Trupa topielca wydobyto.

r ————-

z pogranicza.
Swiąteczny ruch graniczny.

Z pogranicza donoszą, iż na
terenie gm. olkienickiej, wileń-
_sko-trockiej i pow. święcieńskiego
granicę przekroczyło około 100

Ža osób, zarówno z Polski jak i Li-

Zatrzymanie patrelu sowieckiego.

 

Z Radoszkowicz donoszą, iż
w niedzielę rano koło Chocień-
czyc patrel sowieckiej straży gra-
nicznej został zatrzymany na te-
rytorjum polskiem w sile trzech
ludzi. Żołnierze oświadczyli, iż

> :KIESITESATAIASIII S SRS IISDIANA IiAR TAKTLIINKA ыЛЕСЬООСВ ТАВа Е

DZIŚ Program Świąteczny! Precz z tęsknotą i smutkiem! Król śmiechu I radošel! 2 godziny humoru I šmiechu

«KINOMANJAK» Nikt
ed wybuchów śmiechu podczas słuchania i oglądania tego najdowcipniejszego filmu. Nad program: Ałrakcje dżwię-

kowe. Ceny kryzysowe: Na | seans balkon 40 gr. parter 75 gr. na pozostełe seanse: balkon 49 gr. parter 65 gr.

DŹWIĘKOWY | |

Tara CHE LIQ S$»
ulica Wileńska 38, tel. 926,

iiii ioi

Dziś ost. dzień BUSTER KEATON w arcywes. kom. „DOBROCZYŃCA LUDZKOŚCI".

„Pałac Na Kółkach”
. W rel. gł: Wiośniana, urocza Karolina Lubieńska, śpewaczka Nina Grudzińska 160

KSANBER ZELWEROWICZ oraz po raz plerwszy w tym sėzonie KAZIMIERZ KRUKO

DZWIĘK. KINO- JUTRO

TERTR «PAN»
Ul. WIELKA 42. Tel. 5-28.

 

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR |

«KH OLLYWOOD»
MICKIEWICZA Nr. 22, tel. 15-28.

 

Wa sino CASINO ||
Wielka 47. tei. 15-41.

  

ODMRÓŻEKIOM
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„Diiecialio Deilėaasii.ė
Ale kiedy ūlewa wreszcie usta-

ła, ujrzał żołdak jak chłopię pośpie
szyło do lilji, aby je podnosić. I na
niewymowne zdumienie swoje wi-
dział, że dziecko bez najmniejszego
trudu prostowało pogięte łodygi.
Ani jedna nie była złaraana albo u
szkodzona. Chłopczyk -biegał od
kwiatu do kwiatu, a wszystkie ura
towane lilje jaśniały znowu w peł-
nym blasku na polu,

Żołdaka porwał dziwny śniew,
Patrzcie no, co to za dziecko! my-
ślał sobie. Niktby nie uwierzył, że
można robić coś tak niedorzeczne
go. Co za mąż wyrośuie kiedyś z
tego, który dziś nawet widoku lilji

zniszczonej nie może znieść? Coby
się z nim, działo, gdyby musiał
pójść na wojnę? Coby począł, gdy
by mu dano rozkaz podpalenia do
mu pełnego kobiet i dzieci, albo
zatopienia okrętu, który z załogą
płynie na falach?

Znowu przyszła mu na myśl sta
ra przepowiednia i zaczął się oba-
wiać, że czas jej spełnienia nad-
chodzi. Bo skoro dziecko takie już
istnieje, to może i straszny okres

ten bliski. Pokój panuje na całym
świecie, może już wcale wojny nie
będzie. Może już odliąd będą lu-

 

HAROLD LLOYD "

Pierwszy pelski film osnuty na tle

ście i serce pięknej woltyżerki.
- SYM, ZBYSZKO SAWAN, ALE

wsk. Udział bierze Chór Dana. Reżyser: Ordyński, reallzater filmu „Dziesięciu z Pawiaka”. Nad program: Atrekcje

dźwiękowe. Seanse: o g. 4, 6, 8 i 10,15 w dnie św. o g. 2ej. Bilety honerowe nieważne.

RAPSODJA RUMUŃSKA
W rol gł. MARCELA ALBANI |MIKOŁAJ MALIKOW.

Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6,81 10,15.

W tych dniach "
(Hotel Atlantic)
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twy. Osoby te otrzymały prze-
pustki graniczne świąteczne na
okres 15 dni. Wśród przekracza-
jących granicęw75 proc. znajdo-
wało się uczącą się młodzież.

podczas obchodu zabłądzili. Skie-
rowano ich do dyspozycji władz.

Popierajcie Polską
Macierz Szkoiną.

najlepszej, pikantnej,
erotyczne] komedji

DZIENNIE MIESRSK)

Nowe prawo egzekucyjne.
Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia.

Z dniem 1 stycznia 1933 r.
wchodzi w życie nowa ustawa o
postępowaniu egzekucyjnem, о-
głoszona dekretem p. Prezyden-
ta z dnia 27 października rb. (Dz.
Ust. Nr. 93, poz. 803), której tekst
jednolity wraz z tekstem nowego
kodeksu postępowania cywilnego,
ogłoszony został w Dzienniku
Ustaw Nr. 112 poz. 934, z, dnia 19
grudnia 1932 r.

Nowe przepisy postępowania
egzekucyjnego wprowadzają sze-
reg zasadniczych zmian w dotych-
czasowym systemie egzekucji.

Podstawą egzekucji jest tytuł
egzekucyjny, zaopatrzony klauzu-
lą wykonalności — tytuł wyko-
nawczy (art. 526). Egzekucję są-
dową można wszczynać na pod-
sławie następujących tytułów eg-
zekucji: orzeczenia sądu prawo-
mocnego lub ulegającego natych-
miastowej wykonalności lub u-
gody, zawartej przed sądem, orze-
czenia sądu szczególnego, jeśli
egzekucja nie jest zastrzeżona in-
nym władzom, wyroku sądu polu-
bownego, innych orzeczeń i ak-
tów, podlegających z mocy usta-
wy wykonaniu w drodze egze-
kucji, aktu notarjalnego, w któ-
rym dłużnik poddał się egzekucji
(art. 527).

Tytuły egzekucyjne muszą po-
siadać klauzulę wykonalności,
które nadawane są przez właści-
we sądy powszechne (art. 529).

Organem wykonywującym eg-
zekucję jest komornik, który przy
pierwszej czynności egzekucyjnej
winien doręczyć dłużnikowi za-
wiadomienie o wszczęciu egze-
kucji z podaniem treści tytułu wy-
konawczego i z  wymienieniem
sposobu egzekucji (art. 544).

Co do sposobu egzekucji, to
art. 553 przewiduje, że jeżeli cel
egzekucji tego wymaga, komor-
nik zarządzi otworzenie pomiesz-
czeń i schowków dłużnika oraz
przeszuka jego rzeczy, mieszka-
nie i schówki. 2

Gdyby to nie wystarczylo, ko-
mornik może przeszukać nawet

Początsk seansów o godzinie 4, 6, B l 10,15.

 

REWELACYJNA PREMIERA.

życia cyrkowego

CENY NAJNIŻSZE w Wiinie: PARTER na wszystkie
gr. Dziś. Po raz pierwszy w Wilnie

przepięknych pól I łanów pełnej uroku ziemi rumuńskiej.
Wspaniała wystawa. Czarująca muzyka.

z udzia
łem

Nad progrem;

areszcie film o pozyskanie któ-
rego walczyła wyrekcja kina

Kate de Nagy i Jean Murata.

 

«Casino»

warto było o niego się starać.
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kobiece,

i 4—6. ul. Mickiewicza 24
704

dzie tacy, jak to dziecko. Będą się
wzdrygać przed krzywdzeniem
wzajemnem, a nawet może nie bę-
dą mieć serca niszczyć pszczół al-
bo kwiatów. Nie będzie już boha-
terskich czynów.

Nie będzie już zwycięstw wspa
niałych i żaden potężny zwycięzca
nie wstąpi na Kapitol. Nie będzie
już niczego na świecie, czegoby wa
leczny mąż mógł pożądać.

I żołdak, który: zawsze jeszcze
spodziewał się dożyć nowych wo-
jen, aby się walecznoscią wsławić
i zbogacić, był tak gniewny na ma-
łego trzylatka, że podniósł nań gro
źnie lancę, kiedy przebiegał mimo.

Nazajutrz zaniechał chłopczyk
pszczół i lilij, zajęty czemś, co się
żołdakowi wydało jeszcze bardziej
nieudałem i niewdzięcznem.

Dzień był strasznie upalny a
promienie słońca padające na hełm
i zbroję żołnierza rozpaliły je w
ten sposób, iż tkwił niby w odzie-
ży ognia. Przechodnie widzieli jak
bardzo cierpiał. Oczy krwią pod-
biegłe wychodziły mu z głowy, a
skóra na ustach popękała, żołdak
jednak zahartowany w piasku afry
kańskich pustyń, mniemał, że to
drobnostka, i ani mu przez myśl
nie przeszło posterunku opuścić.
Przeciwnie, lubował się tem, że
pokaże przechodniom jak jest silny
i wytrwały i że nie potrzebuje chro

—н о

D-r Zeidowiczowa DI. BlumowiCZ
weneryczne, CHOR.  WENERYCZNE,

dróg mocz. prz. 12—2 zyórne I moczoplciowe,
ul. WIELKA 21,

tel: 921, ed 9—1 i 3—-8,
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Zginął pies biały w żół-
te plamy, siersć długe,
wabi się „Dogi”. Odpro-
wadzić za wynagrodze-
niem ul. J. Jasinskiego
8 m. 6. Przywłaszczenie
będzie ścigane sądow-

nie. 951

nić się przed słońcem.
Kiedy tak stał i żywcem się nie

mal dawał opiekać, chhłopczyk,
który zwykle bawił się na polu,
raptem przybiegł do niego, Wie-
dział on dobrze, że iegjonista nie
należy do jego przyjaciół i wystrze
gał się wchodzić w zakres jego
włóczni; teraz jednak przyszedł
bliziutko do niego wpatrzył się
weń długo i badawczo i pędem po
biegł przez drogę.

Kiedy po chwili powrócił, trzy-
mał rączki złożone jak czarkę i
niósł w nich odrobinę wody.
— (o to dziecko ma za kon-

cepta: lecieć i — wody mi przyno
sić? — myślał żołnierz. — Zupeł-
nie bezrozumne. Czyżby rzymski
legjonista nie zdołał znieść trochę
upału? Na co ma upędzać i poma-
śać tym, co pomocy nie potrzebu-
ją?. Nie potrzebuję jego miłosier-
dziaa. Chciałbym żeby jego i jemu
podobnych wcale nie świecie nie
było.

Chłopaczek zbliżał się bardzo
ostrożnie. Mocno prężył ściśnięte
paluszki, żeby się nic nie przesą-
czyło albo nie przelało. Zbliżając
się do żołdaka, miał oczy trwożli-
wie skierowane w odrobinę wody,
którą mu przynosił, nie widział
więc, że żołdak stoi z groźnie zmar
szczonem czołem i z nieprzystęp-
nem spojrzeniem, Zatrzymał się

 

(CYRK FRANCESCA)
Dzieje waiki dwuch męż-

 

od sześciu mie-
sięcy p. t.
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odzież, którą dłużnik ma na so-
bie. Komornik może to uczynić
również, gdy dłużnik chce się wy-
dalić lub zachodzi podejrzenie, że
chce usunąć od egzekucji przed-
mioty, które ma przy sobie,
Do przeszukania odzieży u oso-

by płci żeńskiej komornik wez-
wie kobietę. Przeszukanie odzie-
ży u osoby wojskowej przeprowa-
dzi w obecności komornika organ
wojskowy, wyznaczony przez
włdzę.

Jak widzimy, obywatelowi
śrozi na każdym kroku rewizja
osobista: sekwestrator, policjant,
celnik, komornik oraz przedsta-
wiciele władz bezpieczeństwa,
wszyscy mają prawo przetrząsać
kieszenie.

Przepisy ograniczające egze-
kucję, zabraniają prowadzenia
egzekucji przeciwko osobom, któ-
re z uwagi na stosunki międzyna-
rodowe nie mogą być pozywane
przed sąd, chyba, że chodzi o
sprawę, w której te osoby podle-
gają sądom.

Pozatem niedopuszczalną jest
egzekucja z mienia, służącego do
użytku służbowego. Wątpliwości
w tych wypadkach wyjaśnia mini-
ster sprawiedliwości (art. 569).

Nie podlegają egzekucji: nie-
zbędne sprzęty domowe, bielizna i
ubranie codzienne, zapasy żyw-
ności na okres jednego miesiąca,
surowce, potrzebne do osobistego
zarobkowania przez okres jedne-

go miesiąca, przedmioty niezbęd-
ne do pełnieniaa obowiązków za-
wodowych, u dłużnika, pobierają-
cego PPE stałą płacę,
pieniądze w kwocie, która odpo-
wiada niepodlegającej egzekucji
części płacy za czas do najbliż-
szegoterminu wypłaty, u dłużni-
ka, nie utrzymującego stałej pła-
cy, pieniądze potrzebne na utrzy-
manie domu przez 2 tygodnie,
przedmioty, służące do wykony-
wania praktyk religijnych lub
niezbędne do nauki, o:dery i od-
znaki, obrączki ślubne, listy i pa-
piery familijne (art. 570), przed-

  

I tam ich
„Nasz Przegląd“ zamieszcza

obszerną korespondencję „Żydow-
skiej Ag. Tel.“ z Hiszpanji o życiu
żydów, którzy po przewrocie re-
publikańskim masowo zaczęli tam
napływać, rychło jednak rozczaro-
wali się.

Zwrot ku liberalizmowi w po-
rewolucyjnej Hiszpanji spowodo-
wał zmartwychwstanie żydowskie-
go życia religijnego na Półwyspie
lberyjskim.

Mało jest znany fakt, że w r.
1918 w Barcelonie założona zosta-
ła pierwsza w Hiszpanji po roku
1492 gmina żydowska. Liczba imi-
grantów sięga 3000.

Nowoprzybyli założyli w czasie
ostatnich uroczystych swiąt nowo-
rocznych własną synagogę. Są to
przeważnie żydzi z Niemiec, Au
strji, Polski i Węgier. Zycia żydow
skiego nie znać wśród nich. Wy-
chowanie dzieci jest w zupełnem
zaniedbaniu. W dziedzinie dobro-

mioty, stanowiące według przepi-
sów prawa prywatnego, przyna-
leżność nieruchomości lub rzeczy
ogólnej (art. 571), uposożenie służ-
bowe na konto P. K. O., lub in-
stytucjj bankowych sumy prze-
znaczone na wyjazdy służbowe,
stypendja na kształcenie się, na-
leżności z tytułu ubezpieczenia
na wypadek choroby i zasiłki pie-
niężne z tytułu ubezpieczenia na
wypadek bezrobocia, wsparcia,
udzielone z racji choroby lub klę-
ski dłużnika (art. 572).

Inne należności podlegają eg-
zekucji w jednej piątej części, zaś
w wypadku dochodzenia niezależ-
ności elementarnych w dwóch pią-
tych, przyczem zawsze suma 100
zł. miesięcznie wolna jest od eg-
zekucji, chyba że dochodzone są
należności  alimentowe. Jeżeli
dłużnik otrzymuje pensję powyżej
1.200 zł, egzekucji podlega nadto
połowa nadwyżki ponad tę sumę,
a na zaspokojenie należności ali-
mentarnych cała ndwyżka (art.
574). .

Wykonaanie tych przepisów
poruczono Ministrowi Sprawiedli-
wości.

 

nie jest w stanie,
powstrzymać się

 

Mięgi! księgi Kięgi
Uproszczonej rachunkowości,

Amerykanki, Reskontro, Weks-
lowe i najrozmaitsze pomocni-

  

 

ZWYCIĘZCA
Zobaczycie i prze-
konacie

  

Ogłoszenie.
> Zarząd Wileńskiego Banku Ziemskiego ро-

SIę, ŻE gaje do wiadomości, że przyznana w | półroczu
1 roku przez Ministerstwo Skarbu bonifikata
dłużnikom relnym pożyczek delarewych została
zaliezona terminem | lipca 1952 r. na poczet na-
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kowite utrzymanie 80 zł.
miesięcznie.
nym zniżka do 25 proc.
Porozumieć
telefonicznie Poczta Po-
łuknia Nr. 1 Janieliszki.
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°
nie chcą.
czynności panuje zupełna bezczyn-
ność, aczkolwiek wśrod imigran-
tów jest sporo osób, dla których
pomoc społeczna jest nieodzowną
koniecznością. Wszelkie dotychcza
sowe próby powołania instytucji
samopomocowych okazały się nie
ziszczalnemi, Wielu jest wśród
tych żydów takich, którzyby chę-
tnie powrócili do krajów swego
pochodzenia, w Hiszpanji nie mają
żadnych widoków na jakie takie
możliwe życie, brak jednak insty-
tucji, któraby im w tem dopomo-
gła. Wśród tych ostatnich są ludzie
bez dachu nad głową. Na publicz
nych placach Barcelony widać nie
raz po nocach drzemiących na
ławkach włóczęgów, żałośnie tu-
lących się do siebie z wyrazem nę
dzy na zbiedzonych twarzach: nie
brak wśród nich zmaltretowanych
przez los przybyszów żydowskich
z krajów wschodnich i środkowo
europejskich. Życie ich to nędza
i poniewierka. Znikąd ludzie ci nie
mogą się spodziewać żadnej pomo-
cy, ani moralnej, ani materjalnej.

Niektórzy z nierozsądnych
tałów i bez znajomości języka.
ciężarem dla swych konsulatów.
Te ostatnie jednak bardzo mało są
w stanie uczynić dla nich. Wysyła
się ich zatem z kraju, to też nie-
jeden z nich na własnej skórze prze
żył „wygnanie z Hiszpanii”.

 

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 27. XII.1932 +.

Holandja 358,80—359,70—357,90.
Londyn 29,72—29,68—29,84—29,56.
Nowy York6,925 —8.945—8,905
Mowy York kabei 8,929—8,949--8,909.
Paryż 34,85—34,91—34,76,
Praga 26,43—26,49—26,37.
Szwajearja 17i,95—172,38—171,52.
Berlin w obr. prywatnych 212,50.

Tendeneln macn'e|:23,
Papiery procentowe:
Pożyczka budowlana 38,75—39,00.
Inwestycyjna 98,50.
Seryjna 105.
6%, dolarowa 54,75.
4%, dolarowa 52,75.
Ti, stabilizac. 54 — 54,50 — 53,38,
10, kolejowa 99,25
8%, obl. kom. B. G. K. 93.
4,0 listy zast siemskie 35,75.
6'|, Warsz. 44,63—45,25—44,F8.
8%, L. Z. kieleckie 39,00.
Tendencja dla pożyczek niejedno-

lita. dla | stów przewaźrie słabsza
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Zana Mieszkanie 2 pokoje Z na“
kuchnią do wynajęcia 80-

95

|dTOSMENASS-

953 SZKOŁA MASAŻU.
leczniczego „fiowoczes-

Warszawa, Можу-
Świat 26, tel. 6056-42,
przyjmuje zapisy słucha-

sportowy.

 

Mieszkanie 2 pokoje, 5 pok. domek ciepły,
i kuchnia z suchy z wygodami i o-

wygodami w nowowybu- gróćkierm cia amatorów
dowanym domu przy ul. przyrody latem zastąpi spekty

949- 2 letnisko Jasna 15.

przedpokój

wreszcie przed legjonistą i podał
mu wodę.

Podczas gdy szedł, opadały mu
bujne, jasne włosy coraz niżej na
czoło i oczy. iKlka razy strzepnął
głową, odrzucił włosy, aby spoj-
rzeć w górę. Kiedy mu się to na-
reszcie udało i zauważył twardy
wyraz twarzy żołdaka, nie zaląkł
się wcale, zatrzymał się jeno i z
czarującym uśmiechem zapraszał,
go aby się napił przyniesionej wo-
y.
Żołdak jednak nie miał ochoty

przyjąć dobrodziejstwa od tego
dziecka, ktore za wroga swego u-
ważał. Nie spojrzał nawet na dół
w piękną twarzyczkę tylko stał
wyprostowany i nieruchomy, uda-
jąc, że nie rozumie czego mały
chce.

Dziecko zaś pojąć nie mogło,
żeby tamten mógł mu odmówić.
Uśmiechało się zawsze jeszcze pe-
łne zaułania, stawało na paluszki
i wyciągało w górę ramionka tak
wysoko, jak tylko mogło aby żoł-
nierz, który był dużego wzrostu,
łatwiej mógł wody dosięgnąć.

Legjonista czuł się jednak о-
śmieszony tem, że dziecko mu chce
pomagać i chwycił lancę, aby ma-
łego przepędzić,

Zdarzyło się jednak, że właśnie
w tej chwili upał słoneczny tak
śwałtowny przycisnął żołdaka, że

Czy-(ek). Murs trwa 4
miesiące. Wykładają wy- go na

318 płatnie.

mu czerwone płatki zaczęły latać
przed oczyma i czuł, że mu się
mózg w czaszce topi, że go słońce
ubije, jeżeli natychmiast nie znaj-
dzie pokrzepienia.

Bez zmysłów z lęku przed nie-
bezpieczeństwem, w jakiem się
znajdował, rzucił włócznię na zie-
mię, chwycił, dziecko w obie ręce,
podniósł je w górę i wciągnął usta
mi wodę, którą mu przyniosło.

Wprawdzie było jej tylko kilka
kropli, zwilżyły mu język, więcej
jednak nie było potrzeba. Skoro tej
wody skosztował, przebiegło całe
jego ciało rozkoszne skrzepienie, a
hetm i zbroja przestały mu ciążyć
i palić go. Upał słoneczny stracił
moc zabójczą. Usta spalone odwil
gły na nowo, a czerwone płatki już
mu nie migały przed oczyma.

Zanim miał czas zauważyć to
wszystko, postawił dziecko na zie
mi, a ono pobiegło w pole do dal-
szej zabawy. Zaczął tedy żołnierz
mówić do siebie:

Co to za woda, którą mi
dziecko podało? Cudny to był na-
pój. Miuszę mu zań wdzięczność. o-
kazać,

Ponieważ jednak nienawidził
małego, zapomniał wkrótce o tem
postanowieniu, Wszakże to tylko
dziecko, myślał sobie, nie wie wca
le dlaczego tak a nie inaczej po-
stępuje, Bawi się tylko w to, co mu

Poszukuję
kasjerek do samodziel- Mostowa ul. Nr.1.
nego interesu ha dlowe-

©, łub prowizję
bitni specjaliści lekarze, (gotówka wymagana od
Niezamożnym ulgi. Pro» 1000 do 3000 zł.) Zgła-

i programy bez- szać się:
16 m. 2 oć 5—6 wieczór.

ė i Wielka 15, sklacjami Wielka 15,sklep | INTROLIGATORNIA

A. ZWIERZYŃSKIEGOgospidyń-

Telefon 12-44.
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się najlepiej podoba. Czyż pszczo-
ły albo lilje okazują mu wdzięcz-
ność? Nie potrzebuję się kłopotać
o to chłopię. Wiszakże ono nie wie
nawet, że mnie poratowało.

I jeżeli podobna, czuł jeszcze
więcej gniewu w sobie uiż pierwej.
W] parę chwil potem ujrzał zbliża-
jącego się do bramy dowódcę rzym
skich żołnierzy stojących załogą w.
Betleem.
— Patrzcie jeno w jakiem by-

łem niebezpieczeństwie przez tego
malca! — pomyślał. — Gdyby Woł
tigjusz o chwilę przedtem nadszedł
zastałby mnie był z dzieckiem na
„ękach.

Dowódca skierował się wprost
do żołdaka i zapytał, czy mógłby
mówić, nie będąc przez nikogo sły
szanym, gdyż ma mu powierzyć
tajemnicę.

—Jeżeli o dziesięć kroków od
dalimy się od bramy, — rzekł żoł-
dak — to nikt nas nie podsłucha.
— Wiadomo ci jest, — rzekł

dowódca — że król Herod kilka-
krotnie usiłował pochwycić dzie-
cko jedno, które się tu w Betleem
ma chować.  Wróżbici i kapłani
przepowiedzieli mu, że to dziecko
tron jego zajmie, a oprócz tego wró
żyli, że ten nowy król założy pań-
stwo tysiącletniego pokoju. Pojmu-
jesz więc, że Herod pragnie uczy-
nić go nieszkodliwym. — (D. c. n.)
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